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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 fevereiro/2018, o
MPC/DF recebeu  419 processos, elaborou 447 pareceres e  10 representações.

Afastamento de Procuradores:

Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira - 20 a 28/02/2018 - Ferias

Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira - 05 a 09/02/2018 - Recesso

Marcos Felipe Pinheiro Lima - 15 a 20/02/2018 - Ferias

Solicitações ao MPC/DF
Foram  encaminhadas  ao  MPC/DF  15  solicitações.  Sendo  quatro  distribuídas  à  1ª
Procuradoria, uma distribuída à 2ª Procuradoria, quatro  distribuídas à 3ª Procuradoria e
seis distribuídas à 4ª Procuradoria, segundo critérios de distribuição que privilegiaram  a
vinculação e a  segmentação, em observância ao princípio do promotor natural.

9/2018 - Trata-se de Procedimento interno para tratar de possíveis irregularidades na ocupação de
cargos da Secretaria de Estado de Educação do DF.
Procurador(a): Marcos Felipe Pinheiro Lima

10/2018 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para apurar possível ocorrência de nepotismo
cruzado no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do DF e da Defensoria Pública do DF.
Procurador(a): Marcos Felipe Pinheiro Lima

11/2018  -  Trata-se de Procedimento Interno autuado para apurar possíveis irregularidades no
pagamento de adicional noturno para servidores da AGEFIS - DF.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque

12/2018 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para apurar possíveis irregularidades nas
contratações realizadas pelo IBRAM, via acordo de cooperação com a UNESCO.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque

13/2018  -  Trata-se de Procedimento Interno autuado para apurar possíveis irregularidades no
procedimento de adesão à Ata de Registro de Preços pelo PROCON-DF.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque (substituto)

14/2018 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para apurar possível desontrole dos gastos
no âmbito da DPDF e de possível assédio e represália sofridos por alguns de seus servidores e da
destruição de provas pela jurisdicionada.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque (substituto)
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15/2018  -  Procedimento  Interno  autuado  acerca  de  ocorrência  de  possíveis  irregularidades
relacionadas à inobservância dos requisitos de hatilitação técnica de profissionais e sociedades
empresárias responsáveis pela realização de obras e serviços de engenharia em escolas da rede
pública de ensino do DF supostamente com recursos do PDAF.
Procurador(a): Marcos Felipe Pinheiro Lima

16/2018 - Transferência para reserva remunerada. Agregação. Abertura de vagas para promoção.
Possíveis irregularidades. PMDF  
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
Providência: Representação n° 12/2018

17/2018  -  Trata-se  de  Procedimento  Interno  autuado  para  analisar  possível  ocorrência  de
irregularidades na operacionalização do Metrô durante o período de carnaval.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque (substituto)

18/2018  -  Trata-se  de  Procedimento  Interno  autuado  para  analisar  possível  ocorrência  de
irregularidade na ocupação dos cargos de secretário escolar no âmbito da Secretaria de Estado de
Educação do DF.
Procurador(a): Marcos Felipe Pinheiro Lima

19/2018  -  Trata-se de Procedimento Interno autuado para analisar risco de desabamento da
Barragem do Lago Paranoá.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque

20/2018  -  Trata-se de Procedimento Interno autuado para analisar possível irregularidade na
cessão de empregados da SAB para o METRÔ/DF.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque (substituto)

21/2018 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para analisar se os cofres públicos estão
sendo devidamente ressarcidos em virtude das cessões de servidores da Secretaria de Educação do
Distrito Federal.
Procurador(a): Marcos Felipe Pinheiro Lima

22/2018 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para analisar possível irregularidade por não
nomear MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL de acordo com o número de vagas oferecidos no
concurso da SEDF.
Procurador(a): Marcos Felipe Pinheiro Lima

23/2018 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para analisar possível ilegalidade ao rebaixar
o número de candidatos aptos a efetuar matrícula no processo seletivo para o Curso de Habilitação
de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos do concurso da PMDF.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque
Providência: Representação n° 3/2018

Parecer
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Procuradoria Geral

02/02/2018 - Parecer nº 42/2018 - 1P - Processo nº 17948/2017
Tomada de Contas Especial. CBMDF. Prejuízo ao erário em razão de acidente de trânsito. Veículo oficial.
Responsabilidade civil. Requisitos constitutivos. Código civil. Laudos periciais divergentes. Ausência de
caracterização do elemento subjetivo culposo na conduta do agente. Dano inferior ao valor de alçada.
Área Técnica sugere o encerramento da TCE, com absorção do prejuízo pelo erário. Arquivamento dos
autos. Parecer convergente do MPC/DF. Ausência de elemento subjetivo culposo por parte do militar.
Absorção do prejuízo.

02/02/2018 - Parecer nº 55/2018 - 1P - Processo nº 32181/2017
Licitação. Pregão eletrônico n.º 014/2017. SLU. Contratação de empresa para prestação de serviço de
monitoramento e manutenção do Aterro Controlado do Jóquei – ACJ (lixão da estrutural), para recepção
e aterramento dos resíduos da construção civil, conforme condições e quantidades descritas no anexo I
-  termo de referência.  Análise do edital.  Impropriedades. Despacho singular nº 485/2017 – GCPT.
Suspensão cautelar do certame. Determinações. Oferecimento de representações pelas licitantes (art.
113, §1º, da lei nº 8.666/1993). Admissibilidade. Decisão nº 4.995/2017. Conhecimento e concessão de
prazo para manifestação ao SLU. Esclarecimentos prestados pela jurisdicionada. Análise de diligência e
mérito das representações. Área técnica sugere considerar parcialmente atendido o despacho singular
nº 485/2017 – GCPT, suficientes em parte os esclarecimentos e as providências corretivas anunciadas
pelo SLU e parcialmente procedentes as representações acostadas aos autos. Reiteração item II, alíneas
j  e  k,  do despacho singular  nº  485/2017-GCPT e novas determinações.  Necessidade de manter o
certame suspenso até que sejam adotadas medidas corretivas das impropriedades remanescentes.
Parecer convergente do MPC/DF. Considerações adicionais. Licença ambiental (resolução comana nº
237/1997). Situação excepcional. Risco de dano ambiental mais grave. Princípio da prevenção e do
desenvolvimento sustentável. Necessidade de adoção de medidas para atenuar o impacto ambiental e
controlar o passivo já existente.

02/02/2018 - Parecer nº 58/2018 - 1P - Processo nº 24473/2015
Prestação de Contas Anual. Exercício 2014. CEB Distribuição S.A. – CEB d. exame inicial. Área Técnica
sugere o julgamento regular com ressalvas das contas dos responsáveis. Parecer do MPC/DF divergente.
Audiência dos responsáveis. Reiteração de falhas no planejamento e na execução contratual.

27/02/2018 - Parecer nº 26/2018 - 1P - Processo nº 17916/2011
Tomada de contas anual. Exercício 2008. Administração Regional do Setor Complementar de Indústria
e Abastecimento – RA XXV. Decisão nº 2.576/2017. Audiência dos responsáveis. Revelia. Área técnica
sugere o julgamento regular e irregular das contas, aplicação de penalidade. Parecer parcialmente
convergente do MPC/DF. Julgamento regular, regular com ressalvas e irregular das contas.

27/02/2018 - Parecer nº 66/2018 - 1P - Processo nº 11260/2014
Dispensa de licitação. Contratação direta. Dispensa de licitação emergencial. Serviços sem cobertura
contratual.  Inspeção.  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  do  Distrito  Federal.  Anos  de  2011 a  2014.
Encaminhamento do relatório final de inspeção para apreciação plenária. Unidade técnica sugere a
audiência dos responsáveis e a emissão de determinações à jurisdicionada. Parecer convergente do
MPC/DF, com acréscimos.
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27/02/2018 - Parecer nº 70/2018 - 1P - Processo nº 16749/2013
Contrato. Ra III - Taguatinga. Contratações realizadas com empresa A3 Brasil Eventos LTDA., por meio
de adesão à ata de registro de preços SRP nº 42/2010 da Eletrobrás, para prestação de serviços de
viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico relacionados a eventos de comemoração
do aniversário de Taguatinga, no exercício de 2011. A PCDF informou a abertura do inquérito policial
n° 010/2013 – DECAP para apurar indícios de crime nas contratações. Exame de regularidade no
âmbito do controle externo. Possíveis irregularidades na contratação e indícios de prestação de serviços
de forma inadequada. Decisão nº 721/2017. Concessão de prazo para oitiva prévia sobre os achados.
Manifestação  dos  envolvidos.  Área  técnica  sugere  a  manutenção  das  conclusões  anteriores  e  a
audiência dos responsáveis. Parecer convergente do MPC/DF.

27/02/2018 - Parecer nº 73/2018 - 1P - Processo nº 3274/2016
Representação nº 01/2016-DA. Possível  irregularidade na solicitação feita pelo IBRAM a empresas
privadas de apoio financeiro para realização de eventos. Aplicação de multa. Pedido de reexame. Área
técnica sugere o provimento parcial do pedido, o afastamento da multa aplicada e o arquivamento dos
autos. Parecer divergente do Parquet especializado.

28/02/2018 - Parecer nº 142/2018 - 1P - Processo nº 12725/2017
Representação empresa privada. Contratação de brigada de incêndio e pânico pela SEPLAG. Decisão nº
3.557/2017.  Diligência.  Manifestação  da  jurisdicionada.  Análise.  A  área  técnica  opinou  pelo
cumprimento  da  diligência  e  sugeriu  o  arquivamento  dos  autos.  Parecer  convergente  do  MPC/DF.

3ª Procuradoria

05/02/2018 - Parecer nº 57/2018 - DA - Processo nº 37184/2008
Tomada de Contas Especial. Procuradoria Geral do Distrito Federal. Prescrição de crédito tributário.
Exercício  de  2004.  Decisão  da  Corte.  Unidade  Técnica  pela  absorção  dos  danos  pelo  erário  e
encerramento. MPCDF discordante. Severo dano ao erário. Falhas operacionais graves. Ausência de
aprofundamento  das  investigações.  Ausência  de  identificação  dos  servidores  envolvidos.  Falhas
estruturais não comprovadas. Proposta de reinstrução.

05/02/2018 - Parecer nº 90/2018 - DA - Processo nº 31097/2015
Representação. Possíveis irregularidades na gestão do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados
Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL. Conhecimento. Diligência.
Análise das informações prestadas. Esclarecimentos insatisfatórios. Reiteração. Inspeção. Análise da
diligência  e  inspeção.  Relatório  Prévio  da  Inspeção.  Oitiva  da  jurisdicionada.  Relatório  Final  de
Inspeção.  Instrução  pugna  pela  procedência  da  Representação  e  determinações  à  jurisdicionada.
Parecer convergente do Ministério Público de Contas.

06/02/2018 - Parecer nº 30/2018 - DA - Processo nº 1723/2008
TCE.  Contrato  de  Gestão  nº  01/2005.  Secretaria  de  Estado  de  Coordenação  de  Administrações
Regionais  do  Distrito  Federal.  Instituto  Candango  de  Solidariedade  –  ICS.  Pela  citação  do  ICS,
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beneficiário dos valores indevidamente pagos, e seu presidente à época, além dos gestores responsáveis
pelos pagamentos.  

06/02/2018 - Parecer nº 67/2018 - DA - Processo nº 15266/2016
Representação. Possíveis irregularidades na alienação de imóveis pela Agência de Desenvolvimento do
Distrito Federal – TERRACAP. Conhecimento. Diligência. Inspeção. Análise da diligência e inspeção.
Relatório Prévio e Matriz de Achados de Inspeção. Oitiva da jurisdicionada. Análise das informações
prestadas.  Relatório  Final  de  Inspeção  e  a  Matriz  de  Responsabilização.  Instrução  pugna  pela
manutenção dos termos do Relatório de Inspeção e pela procedência parcial da Representação. Parecer
convergente do Ministério Público de Contas, com adendo. Procedência da Representação; audiência
dos agentes responsáveis; determinações à TERRACAP e conversão dos autos em Tomada de Contas
Especial.

07/02/2018 - Parecer nº 106/2018 - DA - Processo nº 25981/2010
Tomada de Contas Especial.  Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF. Repasses de
recursos para execução do Termo de Parceria n° 01/2003 – SES/DF, para a Organização Social de
Interesse Público, Fundação Zerbini. Irregularidades na execução e na prestação de contas. Proposta de
citação dos  responsáveis.  Parecer  divergente.  Pela  reinstrução,  para  a  revisão do valor  do  dano,
previamente à citação.

08/02/2018 - Parecer nº 134/2018 - DA - Processo nº 3550/2016
Orçamento impositivo. Impactos orçamentários e financeiros da Emenda Constitucional – EC nº 86/2015
no Distrito Federal. Emenda nº 85/2014 à Lei Orgânica do Distrito Federal. Emendas individuais de
parlamentares aos orçamentos federal e distrital. Proposta do Corpo Instrutivo de determinações à
Seplag  para  identificação  das  emendas  individuais  de  parlamentares  nas  peças  orçamentárias.
Condição criada na LDO para execução de emendas individuais de parlamentares. Questão julgada em
sede de ADI pelo Conselho Especial do TJDFT. Pelo acolhimento da proposta do Corpo Instrutivo.

09/02/2018 - Parecer nº 111/2018 - DA - Processo nº 7283/2006
Auditoria de Regularidade realizada na Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento –
RA XXIX. Irregularidades no pagamento da Taxa de Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT.
Determinações. Cumprimento parcial. Dispensa de determinações e reiteração de itens não atendidos.
Documentação encaminhada pelas jurisdicionadas. Exame. Instrução pugna pelo não atendimento de
um  item  e  considera  outros  prejudicados.  Necessidade  de  esclarecimentos  adicionais.  Novas
determinações. Parecer convergente do Ministério Público de Contas, com adendo.

16/02/2018 - Parecer nº 115/2018 - DA - Processo nº 36802/2017
Exame de edital de Concorrência. Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal –
CODHAB. Política Habitacional do Governo do Distrito Federal. Contratação para a execução das obras
de infraestrutura de drenagem e pavimentação nos empreendimentos situados no Riacho Fundo II – 3ª
Etapa. Irregularidades diversas. Representação. Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito
Federal – SINDUSCON e Associação Brasiliense de Construtores – ASBRASCO. Regras de reajuste e de
qualificação técnica. Despacho Singular. Suspensão cautelar do certame. Decisão. Diligências. Nesta
assentada: Corpo Técnico pelo cumprimento parcial de Decisão. Ausência de manifestação sobre a
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Representação oferecida. Manutenção da suspensão. Reiteração de ajustes e novas diligências. MPCDF
aquiesce, com acréscimo.

16/02/2018 - Parecer nº 116/2018 - DA - Processo nº 33838/2017
Representação. Serviço de Limpeza Urbana. Contrato emergencial. Cavo Serviços e Saneamento S.A.
Pedido  cautelar.  Decisão.  Admissibilidade.  Prazo  para  manifestação.  Na  fase  antecedente:  Corpo
Técnico,  após  exame  das  manifestações,  pelo  indeferimento  da  medida  cautelar  pleiteada  e
improcedência  da  Representação.  Arquivamento.  MPCDF  parcialmente  discordante.  Ilegalidades
constatadas.  Conhecimento  prévio  do  Projeto  Básico  por  sociedade  empresária  interessada.
Malferimento à isonomia. Projeto básico final não aprovado pela autoridade competente. Inabilitação
técnica ilegal e inconstitucional. Baixa relevância do item no contexto do objeto contratual. Prática de
ato antieconômico. Evidência de danos ao erário. Declaração de ilegalidade do certame e determinação
de anulação do contrato. No exame precedente do MPCDF: Superveniência de Ação Civil  Pública.
Pedido de declaração de nulidade do ato de desqualificação técnica e do contrato vergastado. Pedido
cautelar  para obrigar  o  desconto  da diferença qualificada por  sobrepreço.  Decisão Interlocutória.
Medida liminar concedida. Determinação judicial de desconto do pagamento relativo à contratação com
depósito em conta judicial da diferença entre o preço mensal do contrato emergencial em vigor e o
menor valor indicado na cotação. MPCDF ratifica Parecer anterior, com sugestão de audiência, sem
sobrestamento. Nesta fase: Corpo Técnico corrobora Instrução precedente, sugerindo o sobrestamento.
Membro do Parquet especializado ratifica Pareceres precedentes, porém, não se opõe ao sobrestamento
dos autos até o deslinde judicial.

26/02/2018 - Parecer nº 127/2018 - DA - Processo nº 16925/2017
Consulta. Processo eletrônico. PCDF. Consulta formulada pela Corporação civil acerca da legalidade,
pertinência e aplicabilidade da conversão em pecúnia de licença prêmio para servidores ainda em
atividade, com base em normativos e atos emanados pelo MPF. Informações adicionais acerca da
possibilidade  de  conversão  em pecúnia  de  licenças  prêmio  alusivas  ao  período  de  1996 a  2006.
Conhecimento.  Análise  de  mérito.  Instrução  sugere  a  improcedência  do  pleito,  esclarecimentos  à
Jurisdicionada, e arquivamento dos autos. Parecer divergente do Ministério Público de Contas do DF.
Plausibilidade jurídica dos pleitos. 

26/02/2018 - Parecer nº 149/2018 - DA - Processo nº 7459/2007
Prestação  de  Contas  do  Contrato  de  Gestão  n.º  07/04,  celebrado  entre  o  Instituto  Candango de
Solidariedade e a Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central – CODEPLAN (atual Companhia
de Planejamento do Distrito Federal). Constatação de irregularidades. Citação. Improcedência. Revelia.
Cientificação dos responsáveis e aplicação de multa. Recursos de Reconsideração. Provimento de um e
improvimento dos demais. Embargos de Declaração. Intempestividade. Improvimento dos embargos.
Recurso de Revisão. Conhecimento. Exame de mérito. Instrução pugna pela procedência do recurso
interposto, estendendo os efeitos dessa deliberação aos demais membros do Conselho de Administração
do extinto ICS, excluindo-os do rol de responsáveis, e arquivamento do feito. Parecer divergente do
Ministério Público de Contas. Não aplicável ao presente feito o entendimento das decisões emanadas no
âmbito  dos  Processos  n.º  16.331/06,  n.º  18.932/07 e  n.º  28.011/06 (Decisões  n.º  2.161/2015,  n.º
4.898/2014  e  n.º  4.959/2014,  respectivamente).  Pela  improcedência  do  Recurso  de  Revisão,
cientificação dos responsáveis para recolhimento do débito, multa e inabilitação.
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27/02/2018 - Parecer nº 151/2018 - DA - Processo nº 18227/2017
Concorrência nº 12/2017 - ASCAL/PRES - do tipo menor preço unitário – para contratação de empresa
de engenharia para construção do Ginásio Poliesportivo do Gama, localizado no Complexo Esportivo -
Setor Central do Gama - DF. Análise de Edital. Determinações. Alteração do Edital. Manutenção do
critério de desclassificação das propostas com BDI acima dos parâmetros definidos pela NOVACAP.
Impossibilidade. Critério não previsto na Lei de Licitações para o exame das propostas de preços e
contrário a decisões do Tribunal de Contas. Pela reiteração da determinação.

27/02/2018 - Parecer nº 156/2018 - DA - Processo nº 26106/2017
Concorrência n.º 820/2017. CEB Distribuição. Implantação de linhas aéreas de distribuição de 138kv,
interligando as subestações de Itapoã e Brasília Leste.  Representação. Indícios de irregularidades.
Suposta classificação de proposta em desconformidade ao edital e à Lei de Licitações. Pedido cautelar
de suspensão do certame. Conhecimento pelo Tribunal. Manifestações da jurisdicionada e da licitante
vencedora.  Análise do Corpo Técnico.  Parecer convergente,  com adendo.  Ausência de deliberação
anterior sobre a cautelar. Perda de objeto. Ausência de Irregularidades. No mérito, improcedente a
Representação.

27/02/2018 - Parecer nº 161/2018 - DA - Processo nº 4433/2018
Admissão de Pessoal. Processo eletrônico. SIRAC. SE/DF. Contratação temporária. Professores. Exame
de  contratações  decorrentes  do  Processo  Seletivo  Simplificado  regulado  pelo  Edital  nº  1/2014,
publicado  no  DODF  de  16.05.2014.  Instrução  pugna  pelo  conhecimento  das  contratações  e
arquivamento dos autos. Parecer divergente do MPC/DF. Ilegalidade das contratações para carências
definitivas e legalidade das demais.

4ª Procuradoria

07/02/2018 - Parecer nº 84/2018 - ML - Processo nº 11872/2009
Representação nº 06/2009-MPC/PG. Irregularidades na contratação de obras de engenharia na RA-XV
(recanto das emas)  por meio de convites.  Decisões nº 3.400/2017 e 4.731/2017.  Apresentação de
pedidos de reexames. Unidade Técnica sugere o desprovimento dos recursos e a manutenção dos
termos da Decisão nº 2.279/2017 e do Acórdão nº 163/2017. Parecer do MPC/DF convergente.

07/02/2018 - Parecer nº 87/2018 - ML - Processo nº 40710/2017
Representação, com pedido de medida cautelar. Possíveis irregularidades no edital da Licitação Pública
Nacional  -  LPN nº  13/2017-CAESB.  Limitação  do  caráter  competitivo.  Proibição  do  somatório  de
atestados para comprovação da capacidade técnico-operacional. Decisão nº 6.053/2017. Conhecimento
da representação. Suspenção do certame para adequação do instrumento convocatório ou apresentação
de esclarecimento pela jurisdicionada. Manifestação da entidade.  Exame do corpo técnico. Procedência
da representação. Determinações à jurisdicionada. Adequação do edital. Entendimento convergente do
MPC/DF

07/02/2018 - Parecer nº 90/2018 - ML - Processo nº 12038/2009
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Representação nº 06/2009-MPC/PG. Irregularidades na contratação de obras de engenharia na RA-XXIV
(park way) por meio de convites. Decisões nº 4.006/2017, 3.568/2017 e 3.097/2017. Apresentação de
pedidos de reexames. Unidade técnica sugere o desprovimento dos recursos e a manutenção dos termos
da Decisão nº 2.158/2017 e do Acórdão nº 140/2017. Parecer do MPC/DF convergente

21/02/2018 - Parecer nº 37/2018 - ML - Processo nº 10703/2012
Tomada de  Contas  Anual.  Exercício  2011.  Administração  Regional  do  Guará  –  RA X.  Decisão  nº
781/2017. Julgamento irregular das contas do administrador regional e dos titulares da diretoria de
administração geral  do órgão.  Regularidade das contas dos gestores que aturam em substituição.
Interposição de recurso de reconsideração. Despacho singular nº 325/2017 – GCPM. Conhecimento.
Suspensão dos efeitos da deliberação objurgada exame de mérito. Área técnica sugere o provimento
parcial  do  apelo.  Parecer  do  MPC/DF  parcialmente  convergente.  Reabertura  do  prazo  para
recolhimento da multa. Notificação dos responsáveis.

21/02/2018 - Parecer nº 65/2018 - ML - Processo nº 16809/2012
Tomada  de  Contas  Especial.  Secretaria  de  Estado  de  Educação  do  Distrito  Federal.  Serviços  de
arbitragem esportiva. Irregularidades. Direcionamento do certame. Participação direta de servidores
públicos.  Decisão  nº  1317/2017.  Citação.  Apresentação  de  defesa.  A  Unidade  Técnica  sugere  a
decretação de revelia de dois dos responsáveis, a procedência parcial das defesas apresentadas por dois
dos responsáveis e a improcedência das defesas apresentadas por outros dois dos responsáveis. Parecer
do Parquet especializado convergente na essência. Aplicação de multa. Falta grave. Inabilitação para
exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública do Distrito
Federal. Deferimento de pedido de sustentação oral.

22/02/2018 - Parecer nº 101/2018 - ML - Processo nº 38657/2016
Representação. Carência de vagas para ingresso de novos estudantes na educação precoce. Centros de
Ensino Especial do Distrito Federal. Decisão nº 64/2017. Conhecimento da representação. Solicitação
de esclarecimentos. Manifestação da SE/DF. Decisão nº 3.061/2017. Procedência da representação.
Determinações à SE/DF.  Manifestação quanto à situação atualizada dos estudantes não atendidos
(III.a). Ausência de apresentação do plano de ação que contemple as medidas a serem adotadas pela
jurisdicionada (III.b). Área Técnica sugere que o tcdf considere cumprida a determinação contida no
item III.a da Decisão nº 3.061/2017 e não atendida satisfatoriamente a diligência indicada no item III.b
da citada deliberação. Reiteração. Necessidade de apresentação de plano de ação para equacionamento
das demandas da educação precoce. Parecer convergente do MPC/DF, com adendo. Emissão de alerta.
Possibilidade de aplicação de sanção derivada do descumprimento de deliberação do tribunal sem causa
justificada. Art. 57, IV, da Lc nº 1/1994.

Procuradoria Geral

07/02/2018 - Parecer nº 88/2018 - PG - Processo nº 39114/2016
Representação nº 035/2016 - CF. Possíveis irregularidades na prestação de serviços de incineração e
descarte de produtos médico-hospitalares no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal – SES/DF, mediante contrato do Serviço de Limpeza Urbana – SLU. Atividade fiscalizatória
 pedagógica diante da ocorrência de falhas. Apurar eventuais responsabilidades por prejuízos. Análise
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de mérito. Corpo Técnico pela improcedência da Representação e arquivamento dos autos. Ministério
Público divergiu: procedência e fiscalização. Decisão 3367/17 – determinação à SES/DF. Corpo Técnico
sugere encaminhamentos pertinentes. MPCDF aquiesce.

15/02/2018 - Parecer nº 143/2018 - PG - Processo nº 3790/2013
Pregão Presencial 08/2013. Registro de preços para eventual fabricação e instalação de equipamentos
urbanos tipo abrigos de passageiros, padrão DFTRANS. Irregularidades. Decisão 1247/2013: Audiência.
Sustentação Oral. Nota Técnica. NFO: Indício de sobrepreço e prática de ato antieconômico. Decisão
6308/2013: audiência. Decisões 6434/2016 e 3402/2017 – Instauração de TCE. Corpo Técnico pelo
cumprimento da diligência e arquivamento dos autos. MPC/DF diverge.  

15/02/2018 - Parecer nº 148/2018 - PG - Processo nº 25882/2014
TCA 2013. Administração Regional do Jardim Botânico – RA XXVII. Decisão 617/2017 – audiência dos
responsáveis. Esclarecimentos prestados. Corpo Técnico sugere acolher parcialmente as justificativas e
julgar as contas regulares,  de alguns responsáveis,  e  regulares com ressalvas de outros.  MPCDF
diverge.

19/02/2018 - Parecer nº 166/2018 - PG - Processo nº 31843/2017
Representação  nº  36/2017  –  CF.  Programa  de  Residência  Médica.  Possíveis  irregularidades.
Conhecimento. Determinação para apresentação de esclarecimentos. Atual fase processual:  mérito.
Instrução: procedência, determinação para indicação dos responsáveis e citação. Parecer convergente.  

20/02/2018 - Parecer nº 145/2018 - PG - Processo nº 29268/2017
Representação 38/2017 – CF, versando sobre possíveis irregularidades na contratação de serviços de
atendimento médico-veterinário aos cães pertencentes ao canil do CBMDF. Decisão 4755/2017. Pela
oitiva do CBMDF. Análise de mérito.  Pela  procedência parcial,  no mérito,  da Representação.  Por
diversas determinações ao CBMDF no sentido de aperfeiçoar o instrumento editalício. Pela manutenção
em vigor do item II.”b” da Decisão 4755/2017 até a ulterior remessa à Corte do instrumento editalício
com  o  atendimento  às  determinações  relativas  ao  saneamento  do  edital.  Parecer  parcialmente
convergente. Necessidade de alterações do projeto básico e edital, bem como ampla pesquisa de preços
de mercado. Possibilidade de convênio com hospitais veterinários (UNB e GDF).

20/02/2018 - Parecer nº 145/2017 - PG - Processo nº 29628/2017
Representação 38/2017 – CF, versando sobre possíveis irregularidades na contratação de serviços de
atendimento médico-veterinário aos cães pertencentes ao canil do CBMDF. Decisão 4755/2017. Pela
oitiva do CBMDF. Análise de mérito.  Pela  procedência parcial,  no mérito,  da Representação.  Por
diversas determinações ao CBMDF no sentido de aperfeiçoar o instrumento editalício. Pela manutenção
em vigor do item II.”b” da Decisão 4755/2017 até a ulterior remessa à Corte do instrumento editalício
com  o  atendimento  às  determinações  relativas  ao  saneamento  do  edital.  Parecer  parcialmente
convergente. Necessidade de alterações do projeto básico e edital, bem como ampla pesquisa de preços
de mercado. Possibilidade de convênio com hospitais veterinários (UNB e GDF).

22/02/2018 - Parecer nº 11/2018 - PG - Processo nº 27996/2013



BOLETIM ELETRÔNICO - Fevereiro de 2018

Página 10

Representação nº 21/2013 – CF. Prestação de Serviços pela APAE. Decisão nº 189/2016. Cumprimento
parcial.  Decisão  nº  1.713/2017.  Audiência  dos  responsáveis.  Apresentação de  justificativas.  Corpo
Técnico pelo sobrestamento do exame das razões até o deslinde da TCE proposta. Ministério Público
parcialmente convergente.

22/02/2018 - Parecer nº 144/2018 - PG - Processo nº 22968/2017
Tomada de Contas Especial. Câmara Legislativa. Possíveis prejuízos e respectivas responsabilidades na
execução  do  Contrato  nº  22/2008  envolvendo  a  empresa  KENTA INFORMÁTICA S/A  e  a  CLDF.
Instrução pela citação. Ministério Público aquiesce com acréscimo.

28/02/2018 - Parecer nº 167/2018 - PG - Processo nº 35543/2014
 TCE. SEDEST. Irregularidades no reconhecimento de dívida referente à prestação de serviço de
vigilância  armada nas  unidades  da  SEDEST/DF e  acréscimos  nos  preços  unitários  dos  postos  de
vigilância diurna e noturna constantes dos Contratos Emergenciais nos 12/08 e 33/09. Análise inicial.
Instrução pela ausência de prejuízo e arquivamento dos autos. Ministério Público diverge. Exame da
planilha de custos. Sobrepreço. Ato de gestão praticado por Secretário de Estado passível de exame
pelo Tribunal  de Contas.  Custos unitários incompatíveis  com o mercado.  Sobrepreço comprovado.
Prática de ato de gestão ilegal e ilegítimo que causou prejuízo ao erário. Recebimento de valores
indevidos por parte da Contratada. Pela citação dos responsáveis.  

Representação

3ª Procuradoria

23/02/2018 - Representação nº 2/2018 - DA - Processo nº 5324/2018
Representação nº 02/2018 - G3P – requer ao Tribunal a apuração a responsabilidade dos entes/órgãos
distritais e seus dirigentes pelo desabamento do viaduto da Galeria dos Estados, ocorrido em 6/2/2018.

25/02/2018 - Representação nº 1/2018 - DA - Processo nº 5391/2018
Representação nº 01/2018 - G3P – requer ao Tribunal a realização de auditoria nos equipamentos
públicos do DF de modo a verificar se oferecem riscos à população.

4ª Procuradoria

06/02/2018 - Representação nº 1/2018 - ML -
O  Ministério  Público  de  Contas  tomou  conhecimento,  por  meio  de  denúncia,  da  ocorrência  de
comercialização de Carteiras de Identidade Estudantil no âmbito de Unidades de Ensino do Distrito
Federal e da implantação de sistemas de controle de acesso sem a prévia realização de licitação.
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07/02/2018 - Representação nº 2/2018 - ML - Processo nº 5375/2018
Para que o c. Plenário determine a apuração dos fatos a seguir descritos, acerca da ocorrência de
possíveis  irregularidades  relacionadas  à  inobservância  dos  requisitos  de  habilitação  técnica  de
profissionais e sociedades empresárias responsáveis pela realização de obras e serviços de engenharia
em escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal supostamente com recursos do Programa de
Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF.

Procuradoria Geral

15/02/2018 - Representação nº 7/2018 - PG - Processo nº 6207/2018
Possíveis  irregularidades  em contrapartidas  relacionadas  a  convênios  firmados  pela  SES/DF  com
instituições de ensino superior para realização de estágio curricular nas dependências da rede pública
de saúde do Distrito Federal. Fiscalização a partir de 2015.

15/02/2018 - Representação nº 8/2018 - PG - Processo nº 20639/2017
Requer análise da regularidade da prestação de serviços de UTI, pela empresa INTENSICARE, relativos
aos pagamentos no exercício de 2015.

15/02/2018 - Representação nº 9/2018 - PG - Processo nº 6088/2018
Denúncia de que servidores da Diretoria de Vigilância Epidemiológica estão trabalhando em local sem
alvará de funcionamento, lotados no Estádio Mané Garrincha, desde julho de 2017, sob condições de
trabalho precárias.

19/02/2018 - Representação nº 10/2018 - PG - Processo nº 6886/2018
Residências  Terapêuticas.  Instituto  de  Saúde  Mental  –  ISM.  Associação  dos  Amigos  Autistas.
Acompanhamento da implantação, mediante inspeção ao local. Análise dos projetos de reforma e outros
de adaptação, bem assim a compatibilidade dessa iniciativa com os regramentos que vigem a respeito
das residências terapêuticas no DF e no Ministério da Saúde.

19/02/2018 - Representação nº 11/2018 - PG - Processo nº 6975/2018
Versa sobre as más condições do Hospital Regional de Brazlândia.

26/02/2018 - Representação nº 12/2018 - PG - Processo nº 7017/2018
Agregações com intuito de abrir vagas para promoções. Ausência de interesse público. Possível afronta
aos princípios da moralidade, razoabilidade, impessoalidade, eficiência e economicidade. Transferência
para a reserva remunerada. Inclusão em quota compulsória. Quantitativo de Oficiais PM, posto de
Coronel PM, abrangidos pela quota compulsória. Possível descompasso com o art. 61 da Lei nº 7.289/84
e art. 2º, Anexo I, da Lei nº 12.086/09. Medida cautelar.
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Ofício

4ª Procuradoria

02/02/2018 - Ofício nº 9/2018 - ML -
Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal Solicita cópia dos processos de contratação e
execução das despesas, referentes à realização de dispêndios de aproximadamente R$ 3,6 milhões para
custeio da estrutura logística necessária para realização do Carnaval de 2018 no Distrito Federal.

06/02/2018 - Ofício nº 10/2018 - ML -
 Solicito a Vossa Senhoria, no prazo de 10 (dez) dias, o envio, preferencialmente em mídia eletrônica,
dos processos de contratação e execução de despesas atinentes aos ajustes firmados por essa unidade
educacional para realização de obras e serviços de engenharia com recursos do PDAF nos exercícios de
2016, 2017 e 2018.

07/02/2018 - Ofício nº 13/2018 - ML -
Solicito a Vossa Senhoria, no prazo de 5 (cinco) dias, o envio de cópia, preferencialmente por mídia
eletrônica, do Processo no 052.002.465/2017.

09/02/2018 - Ofício nº 17/2018 - ML -
  Defensoria Pública do DF - Denúncia de nepotismo cruzado

18/02/2018 - Ofício nº 18/2018 - ML -
Secretaria de Estado de Educação - Denúncia de nepotismo cruzado

22/02/2018 - Ofício nº 11/2018 - ML -
Solicitação de cópia dos processos de contratação e execução das despesas relacionadas ao custeio da
estrutura logística necessária para realização do Carnaval de 2018 no Distrito Federal.

22/02/2018 - Ofício nº 19/2018 - ML -
Por meio da Portaria Conjunta nº 33, de 22/2/2016, a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento
e  Gestão  do  DF  –  SEPLAG/DF  instituiu  Grupo  de  Trabalho  (GT)  com  o  objetivo  de  estudar  a
possibilidade  técnica  e  jurídica  de  incorporação  societária  da  PROFLORA S/A  –  Florestamento  e
Reflorestamento  (em  liquidação)  pela  Sociedade  de  Abastecimento  de  Brasília  S/A  –  SAB  (em
liquidação), visando à conclusão do processo de liquidação e extinção de ambas as sociedades, de
acordo com a autorização prevista nas Leis nº 2.891/2002 e 2.533/2000.  Diante dessas informações,
solicito a Vossa Senhoria, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o envio dos resultados obtidos pelo Grupo de
Trabalho instituído,  bem como as conclusões e eventuais proposições das medidas necessárias ao
cumprimento do objetivo expresso na referida Portaria.
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23/02/2018 - Ofício nº 20/2018 - ML -
SECULT/DF - Solicito o envio de cópias, preferencialmente em mídia eletrônica, dos Processos nº
150.000.326/2017 e 150.001.655/2015.

Procuradoria Geral

02/02/2018 - Ofício nº 92/2018 - PG - Processo nº 43795/2017
Ofício  endereçado  à  Presidente  do  TCDF encaminha  ndo  Denúncia  recebida  pelo  MPC/DF sobre
possível benefício concedido pelo Governador Rollemberg a empresários de Brasília. Criação de praia
em Brasília. Publicidade e patrocínio do BRB,

05/02/2018 - Ofício nº 100/2018 - PG - Processo nº 41571/2017
Ofício  ao Relator do Processo 41.571/2017,  encaminhando denúncia recebida pelo MPC/DF acerca do
Edital de Abertura das Inscrições e Instruções Especiais nº 001/2017 e seu anexo I, para o concurso
público da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

06/02/2018 - Ofício nº 105/2018 - PG - Processo nº 34486/2017
Oficio encaminhado à Persidente do TCDF  referente ao concurso público para provimento do cargo de
Procurador do MPC/DF,  

15/02/2018 - Ofício nº 113/2018 - PG - Processo nº 10366/2017
Ofício ao relator do Processo 10.366/2017  encaminhando  publicações do Diário da Justiça (Edição nº
28/2018,  de  08.02.18)  em  que  constam  despachos  dos  Juízes  da  Vara  de  Precatórios  do  TJDF
determinando o sequestro de recursos públicos do GDF.

15/02/2018 - Ofício nº 119/2018 - PG - Processo nº 12165/2015
Trata-se de ofício encmainhado ao relator do Processo nº 12.165/2015, solicitando reinstrução urgente
do feito.

15/02/2018 - Ofício nº 123/2018 - PG -
Aditamento ao Ofício 048/2017-MPC/PG.  

19/02/2018 - Ofício nº 159/2018 - PG - Processo nº 26314/2016
encaminha ao relator do Processo 26.314/2016, cópia da notícia de fato 08190.017738/18-05 - MPDFT,
acerca  de  denúncia  protocolada  no  MPDFT  relativamente  a  falta  de  vagas  para  paciente  com
necessidade de realização de cirurgia cardíaca
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Recurso

3ª Procuradoria

02/02/2018 - Recurso de reconsideração nº 1/2018 - DA - Processo nº 39569/2017
Recurso de Reconsideração contra os termos da Decisão nº 6156/2017, proferida na Sessão Ordinária
nº 5007, de 14 de dezembro de 2017, nos autos do Processo nº 39.569/2017.


