
BOLETIM ELETRÔNICO - Março de 2018

Página 1

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  março/2018,  o
MPC/DF recebeu  504 processos, elaborou 456 pareceres e 09 representações.

Afastamento de Procuradores:

Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira - 06 a 18/03/2018 - Férias

Cláudia  Fernanda de  Oliveira  Pereira  -  20  a  22/03/2018 -  Participação em Cursos  e
Seminários

Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira - 28 a 31/03/2018 - Licença Médica

Marcos Felipe Pinheiro Lima - 01 a 08/03/2018 - Férias

Solicitações ao MPC/DF
Foram encaminhadas ao MPC/DF = 18 solicitações. Sendo sete distribuídas à G1P, três
distribuída à 2ª Procuradoria, seis  distribuídas à 3ª Procuradoria e duas distribuídas à 4ª
Procuradoria,  segundo critérios  de  distribuição  que privilegiaram  a  vinculação  e  a  
segmentação, em observância ao princípio do promotor natural.

26/2018  -  Trata-se  de  Procedimento  Interno  autuado  para  analisar  possível  inadequação  no
provimento de cargos de Técnico de Gestão Escolar em detrimento dos demais no âmbito da
Secretaria de Estado de Educação do DF.
Procurador(a): Marcos Felipe Pinheiro Lima

27/2018  -  Trata-se de Procedimento Interno autuado para analisar possível irregularidade na
realização do Concurso CFO/PMDF.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque (substituto)

24/2018 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para analisar possível descumprimento da
Lei de Acesso à Informação pela Defensoria Pública do DF.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque
Providência: Ofício n° 30/2018

25/2018  -  Trata-se de Procedimento Interno autuado para analisar possível irregularidade no
desempenho da função de Defensor Público no âmbito da Defensoria Pública do DF.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque

29/2018 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para analisar isenção tributária a pessoa com
deficiência.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque (substituto)



BOLETIM ELETRÔNICO - Março de 2018

Página 2

30/2018 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para análise da constitucionalidade  da Lei
Complementar 925/2017.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque (substituto)
Providência: Despacho n° 16/2018

28/2018  -  Trata-se de Procedimento Interno autuado para analisar possível irregularidade na
ocupação  do  cargo  de  Secretário  Adjunto  de  Assistência  Social  da  Secretaria  Adjunta  de
Desenvolvimento Social do DF.
Procurador(a): Marcos Felipe Pinheiro Lima

31/2018 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para análise de denúncia acerca da utilização
inapropriada do equipamento de escopia.
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
Providência: Ofício n° 2037/2018

32/2018 - Procedimento Interno (Administrativo)
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque

33/2018 - Procedimento Interno (Administrativo)
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque

34/2018  -  Trata-se  de Procedimento Interno autuado para análise  de possível  deficiêcia  nas
informações remuneratórias dos servidores do TCDF apresentadas no Portal da Transparência.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque (substituto)

35/2018 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para análise de possível irregularidade no
reconhecimento e pagamento de dívida pela DPDF, referente às progressões funcionais ocorridas
entre 1995 e 2001.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque (substituto)

36/2018 - Trata-se de Procedimento Interno que trata da regularidade do Aluguel Legal - CODHAB.
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira

37/2018 - Trata-se de Procedimento Interno acerca de supostas irregularidades na parceria entre
o GDF (SEDESTMIDH) e a entidade Centro Social Comunitário Tia Angelina.
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira

38/2018 - Trata-se de Procedimento Interno acerca de possível descumprimento pelos Órgãos e
Entidades do GDF da Lei nº 4.611/2011 e do Decreto Distrital nº 35.592/2014.
Procurador(a): Marcos Felipe Pinheiro Lima

39/2018  -  Trata-se de Procedimento Interno autuado para analisar possível irregularidade na
ordenação de despesa por servidor vinculado à GAOESP-TAG/DA/HRT/SRSSO.
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira

40/2018 - Trata-se de Procedimento Interno a respeito da utilização dos veículos oficiais e de
serviço pelo TCDF.
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Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque (substituto)

41/2018  -  Trata-se  de  Procedimento  Interno  a  respeito  de  possível  fraude  no  Sistema  de
Bilhetagem Automática – SBA utilizado pelo Transporte Urbano do DF - DFTRANS.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque (substituto)

Parecer

Procuradoria Geral

13/03/2018 - Parecer nº 122/2018 - Processo nº 37400/2015
1.Representação nº 12/2015-MF. Irregularidades na execução de contrato. Administração Regional de
São Sebastião – RA IX. Deficiência no projeto básico. Manifestação do Núcleo de Fiscalização de Obras
– NFO. Análise. Indício de crime contra a administração pública. Oitiva. Análise das manifestações dos
responsáveis. 2. Área Técnica sugere a procedência da exordial, o arquivamento dos autos e o envio de
cópia  dos  autos  ao  MPDFT.  3.Parecer  parcialmente  divergente  do  Parquet  especializado.
Descumprimento  de  disposições  da  Lei  nº  8.666/1993.  Audiência  dos  responsáveis.

13/03/2018 - Parecer nº 87/2018 - Processo nº 2701/2015
Auditoria  integrada.  Avaliação  dos  investimentos  realizados  em  tecnologia  da  informação  e
comunicação – TIC pela Segurança Pública do DF. Relatório final de auditoria. Proposições. Plano de
Ação.  Decisão  nº  2.738/2017.  Análise  da  manifestação  dos  auditados.  Unidade  Técnica  sugere  o
cumprimento das determinações e o arquivamento dos autos. Parecer parcialmente convergente do
MPC/DF. Cumprimento parcial da Decisão 2.738/2017. Reiteração e determinação.

3ª Procuradoria

12/03/2018 - Parecer nº 129/2018 - Processo nº 2036/2017
Auditoria de Regularidade. Processo eletrônico. CEB.D.SA. Aprovada pelo PGA para 2017 constante do
Processo nº 35.488/2016-e.  Verificação da legalidade e da regularidade dos atos praticados e das
despesas relacionadas à gestão de pessoal, e exame da adequação dos controles, com foco nas Questões
de  Auditoria.  Relatório  Prévio.  Conhecimento.  Envio  de  Cópias.  Manifestação  da  Jurisdicionada.
Instrução  sugere  o  conhecimento,  determinações  e  alerta.  Parecer  convergente  do  MPC/DF,  com
ressalva.

13/03/2018 - Parecer nº 220/2018 - Processo nº 5391/2018
Representação. Novacap. SINESP. DER. Obras em péssimo estado de conservação apontadas no âmbito
da  auditoria  operacional  realizada  no  bojo  do  Processo nº 5687/11. Conhecimento. Necessidade de
realização de auditoria.

15/03/2018 - Parecer nº 225/2018 - Processo nº 8026/2017
Concorrência n.º  01/2017. Polícia Civil  do Distrito Federal  –  PCDF. Contratação de empresa para
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construção do Centro de Excelência em Perícias Criminais do Centro Oeste – Edifício do Instituto de
Pesquisa de DNA Forense da Polícia Civil do Distrito Federal em Terreno localizado no complexo da
PCDF Brasília/DF. Falhas constatadas no instrumento convocatório. Suspensão do certame até a adoção
das providências indicadas pela Corte de Contas. Diligência. Cumprimento parcial e continuidade do
certame condicionada ao cumprimento das medidas pendentes. Nova diligência. Análise. Cumprimento.
Instrução pugna pelo arquivamento do feito. Parecer convergente do Ministério Público de Contas.

20/03/2018 - Parecer nº 218/2018 - Processo nº 11880/2009
Licitações. RA XXIII. Convite. Irregularidades diversas. Condenação. Aplicação de multa. Pedidos de
reexame. Suposta assinatura falsa em documento público. Proposta de diligência para realização de
perícia com o objetivo de verificar autenticidade de assinatura.

22/03/2018 - Parecer nº 236/2018 - Processo nº 4280/2018
Representação. Processo eletrônico. PMDF. Representação, com pedido de cautelar, oferecida pelo
Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos – CDPDDH e pela Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, versando sobre possível irregularidade na estipulação
do quadro de vagas para o sexo feminino no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de
Praças da Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC. Não conhecimento da exordial, por estarem
ausentes os  pressupostos de admissibilidade previstos  no Regimento Interno do TCDF,  tendo por
prejudicado  o  exame  da  cautelar.  Nova  Representação,  com  pedido  de  cautelar,  oferecida  por
Parlamentar, com teor semelhante. Instrução pelo não conhecimento. Pedido de Vista do MPC/DF.
Parecer  divergente  do  MPC/DF.  Pelo  conhecimento  da  Representação  e  deferimento  da  cautelar
pleiteada.

26/03/2018 - Parecer nº 242/2018 - Processo nº 23636/2010
Auditoria de Regularidade. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal–SE/DF. Exame da
legalidade  e  da  execução  de  contratos  para  o  transporte  de  alunos  da  rede  pública  de  ensino.
Irregularidades  constatadas.  Diligência.  Cumprimento  parcial.  Novas  determinações  e  alerta  aos
gestores da SE/DF. Análise da diligência. Instrução pugna pelo cumprimento e arquivamento dos autos.
Parecer convergente do Ministério Público de Contas, com adendo. Necessidade de instauração de
processo administrativo e recomendação à jurisdicionada.

27/03/2018 - Parecer nº 222/2018 - Processo nº 38392/2017
Representação  nº  12/2017-DA.  Processo  eletrônico.  PCDF.  Representação  ofertada  pelo  MPC/DF.
Possível irregularidade derivada de norma restritiva estabelecida no Edital nº 1-PCDF/AGENTE, que
regula o concurso público para provimento de cargos de Agente de Polícia da Polícia Civil do DF.
Conhecimento. Determinação de manifestação da PCDF. Cumprimento. Análise de mérito. Instrução
pela  improcedência  da  Representação  em  face  da  cláusula  de  barreira  inserta  no  Edital  e  da
inexistência de interesse público do chamamento dos candidatos que restaram eliminados do certame, e
pelo arquivamento dos autos. Parecer divergente do Ministério Público de Contas do DF. Procedência
da Representação, concessão de medida cautelar  e determinação à PCDF.

27/03/2018 - Parecer nº 258/2018 - Processo nº 27671/2016
Contrato nº 09/2015.  Defensoria Pública do Distrito Federal. Locação de imóvel. Dispensa de licitação.
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Ilegalidade da contratação. Audiência.

4ª Procuradoria

13/03/2018 - Parecer nº 67/2018 - Processo nº 18025/2011
Tomada de contas anual. Exercício 2009. Administração Regional da Candangolândia – RA XIX. Decisão
nº 6.390/2016. Levantamento de sobrestamento e audiência dos responsáveis. Razões de justificativa.
Área técnica sugere a improcedência das justificativas. Proposta de julgamento regular, regular com
ressalvas e irregular das contas, com aplicação de multa. Aquiescência do Parquet especializado.

15/03/2018 - Parecer nº 138/2018 - Processo nº 20111/2016
Pregão Eletrônico nº 4/2016. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SE/DF. Objeto:
registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis. Análise de edital. Irregularidades.
Decisão nº 3.612/2016. Suspensão cautelar do certame. Determinações. Decisão nº 4.614/2016. Novas
determinações.  Representação.  Decisão  nº  27/2017.  Conhecimento.  Suspensão  da  celebração  dos
contratos.  Diligências.  Decisão  nº  1.179/2017.  Procedência  parcial  da  representação.  Pedido  de
Reexame. Decisão nº 2.908/2017. Conhecimento. Apresentações das contrarrazões. Análise de mérito.
Área Técnica sugere o desprovimento do apelo. Aquiescência do MPC/DF.

19/03/2018 - Parecer nº 145/2018 - Processo nº 8494/2010
Tomada de Contas Especial. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. SAPIENS Tecnologia da
Informação Ltda.  Prestação de serviços  sem cobertura contratual.  Identificação de prejuízo.  TCE.
Superfaturamento. CTCE opina pela irregularidade das contas. Responsabilização pelo ressarcimento
atribuída à Sociedade Empresária.  Área Técnica sugere a citação da Sociedade Empresária e dos
agentes públicos da extinta AGEMTI/DF. Aquiescência do Parquet especializado, com ajuste.

21/03/2018 - Parecer nº 146/2018 - Processo nº 10916/2012
Tomada de Contas Anual. Exercício 2011. Secretaria da Cultura do DF. Decisão nº 6.319/2016. Revelia.
Julgamento  irregular  das  contas  dos  gestores.  Prorrogação  de  prazo.  Decisão  nº  2.480/2017.
Interposição de recurso de reconsideração. Área Técnica sugere o desprovimento do apelo. Parecer do
MPC/DF convergente. Reabertura do prazo para recolhimento da multa. Notificação dos responsáveis.

21/03/2018 - Parecer nº 163/2018 - Processo nº 36624/2017
Fiscalização. Contrato Emergencial nº 36/2017 – SEE/DF, firmado com a Sociedade Empresária G&E
Serviços Terceirizados Ltda. Prestação de serviços de manipulação de alimentos e preparo de refeições.
Análise  de  regularidade.  A  área  Técnica  identificou  irregularidades  na  contratação.  Requer  a
apresentação de esclarecimentos pela jurisdicionada em função das falhas na instrução processual.
Descumprimento do art. 26, parágrafo único, II e III. Parecer convergente do MPC/DF, com acréscimo.
Necessidade de esclarecimentos da jurisdicionada acerca do cumprimento do art. 26, parágrafo único, I,
II E III, da Lei nº 8.666/1993. Indícios da existência de emergência fabricada.
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22/03/2018 - Parecer nº 137/2018 - Processo nº 9337/2016
Representação  nº  4/2016-DA.  Indícios  de  irregularidade  na  contratação  direta  realizada  pelo
departamento de transito do distrito federal – DETRAN/DF para serviços remanescentes. Apresentação
de pedidos de reexames. Decisão nº 3.182/2017. Conhecimento, no efeito suspensivo, do recurso do
DETRAN. Decisão nº 3.687/2017. Abertura de novo prazo para complementação de alegações. Decisão
nº 3.965/2017. Conhecimento do recurso da WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda. Unidade
técnica sugere o provimento parcial  dos recursos.  Parecer parcialmente convergente do MPC/DF.
Provimento parcial dos apelos. Necessidade de adoção de medidas ao exato cumprimento da lei. Art. 1º,
X, da LC nº 1/1994. Instauração de tomada de contas especial.

Procuradoria Geral

02/03/2018 - Parecer nº 109/2018 - Processo nº 2928/2016
Parecer 279/2014-CF. Decisão 189/2016. Inspeção. Encaminhamento. Parecer divergente. Despacho
Singular 356/2017. Reinstrução. Encaminhamento. Parecer convergente.

02/03/2018 - Parecer nº 179/2018 - Processo nº 42756/2017
Representação nº 51/2017-GPCF, da lavra da i. Procuradora Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira,
acerca de possíveis impropriedades e inconstitucionalidades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2018 – LDO/18. Copo Técnico: Pelo não conhecimento, remessa de cópia da Representação
à DICOG e arquivamento dos autos. Parecer divergente.  

02/03/2018 - Parecer nº 202/2017 - Processo nº 35437/2016
Representação formulada pelo SINDMÉDICO/DF. Possível irregularidade na SES/DF, consistente na
omissão em responder pleitos de Adicional de Insalubridade dos Médicos recém-empossados que atuam
em condições insalubres. Conhecimento. Oitiva da SES/DF. Atendimento. Conhecimento. Diligência à
SEPLAG/DF para esclarecimentos acerca da situação descrita nos autos e pronunciamento quanto à
resposta apre-sentada pela SES/DF. Ação Judicial ajuizada pelo SINDIMÉDICO/DF em face do Distrito
Federal.  Conhecimento  da  Demanda  Judicial  e  arquivamento  do  feito.  Pedido  de  Reexame  do
SINDIMÉDICO/DF.  Conhecimento.  Mérito  recursal:  provimento.  Atual  fase  processual:  mérito  da
representação. Instrução: improcedência. Parecer convergente.

05/03/2018 - Parecer nº 173/2018 - Processo nº 1876/1998
Auditoria.  Regularidade dos  arrendamentos  de  áreas  rurais.  Secretaria  de  Estado de  Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Companhia Imobiliária de Brasília. Decisão nº 5773/2016.
Diligências. Corpo Técnico pela inclusão do tema no PGA 2018 e arquivamento dos autos. Parecer
divergente.  

05/03/2018 - Parecer nº 174/2018 - Processo nº 16978/2013
Ofício 106/2013 – CF. Requisição de análise de Contratos. Programa Carreta da Mulher. Decisão n°
5.995/2015. Inspeção. Irregularidades. Parecer 1044/2016 – CF. Decisão 238/2017. Relatório Final de
Inspeção. Corpo Técnico por audiência dos responsáveis. MPC/DF aquiesce com acréscimo.
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05/03/2018 - Parecer nº 203/2018 - Processo nº 5504/2011
Representação n.º 5/2011-CF. Auditoria Integrada n.º 1.2004.12. Política de Assistência Farmacêutica.
Irregularidades.  Decisão  n.º  2.472/2014.  Inspeção.  Atendimento  parcial.  Decisão  nº  3.692/2016:
determinações e autorização para realização de monitoramento. Decisão nº 2.642/2017: reiteração de
itens  não  atendidos  e  monitoramento.  Atual  fase  processual:  análise  de  diligências.  Instrução:
reiteração  de  itens  não  atendidos.  Ministério  Público  de  Contas  converge  apenas  em  relação  à
reiteração.

05/03/2018 - Parecer nº 206/2017 - Processo nº 23126/2011
Representação 013/2011-CF, para que esta Corte realize auditoria no Departamento de Estradas de
Rodagem do  Distrito  Federal,  objetivando  verificar  a  qualidade  das  rodovias  do  Distrito  Federal.
Auditoria  Operacional.  Considerações  da  Jurisdicionada.  Decisão  nº  2.476/2014:  determinações  e
elaboração de Plano de Ação. Ingresso de documentos. Decisão nº 2.910/2015: conhecimento do plano
de  ação  e  das  providências  adotadas  e  monitoramento.  Atual  fase  processual:  atendimento  das
deliberações da Corte.  Unidade Técnica sugere o arquivamento do feito  tendo em contas que as
demandas estão sendo tratadas em autos próprios. Parecer convergente. 

05/03/2018 - Parecer nº 207/2018 - Processo nº 29491/2015
Auditoria Operacional – Ordenamento Territorial do Distrito Federal sob os aspectos do planejamento
da ocupação e da regularização fundiária. Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do
Distrito  Federal  –  SEGETH/DF.  Agência  de  Desenvolvimento  do  Distrito  Federal  –  Terracap  e
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB. Verificação das ações
direcionadas  à  regularização  fundiária  e  ao  ordenamento  territorial  do  Distrito  Federal,  em
cumprimento à Decisão nº 4.391/2015. Recomendações. Parecer convergente. Reinstrução determinada
pela Corte em razão da Lei nº 13.465/17. Unidade Técnica faz adequações em consonância com o novo
Normativo. Parecer convergente.

09/03/2018 - Parecer nº 208/2018 - Processo nº 2344/2013
TCE. Apuração de possíveis prejuízos decorrentes do Termo de Parceria nº 05/2004, celebrado entre a
SEDF e o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Planalto – IDESP, para execução do
Programa Renda Minha –  Reforço  Escolar.  Decisão.  Multa.  Recurso  de  Reconsideração.  Pelo  não
provimento. Ministério Público aquiesce.

13/03/2018 - Parecer nº 199/2018 - Processo nº 23880/2014
Tomada de Contas Especial. Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Convênios celebrados
entre o Distrito Federal e o Município de Águas Lindas-GO. Reforma e ampliação do Hospital Municipal
Bom Jesus e custeio para capacitação de pessoal, contratação de serviços, aquisição de material de
consumo, equipamentos e material permanente. Omissão no dever de prestar contas. Irregularidades na
aplicação dos recursos repassados. Possível prejuízo ao erário. Citação. Apresentação de defesa. Corpo
Técnico pela improcedência e procedência. Parecer parcialmente divergente.

19/03/2018 - Parecer nº 215/2018 - Processo nº 19924/2017
Representação n.º 22/2017 – CF. Irregularidades ocorridas CLDF. Criação de cargos em comissão, cujas
atribuições seriam atividades a serem desempenhadas por servidores efetivos, mediante a realização de



BOLETIM ELETRÔNICO - Março de 2018

Página 8

concurso  público.  Conhecimento  da  representação.  Diligência.  Apresentação  de  esclarecimentos.
Respostas da CLDF aos questionamentos elaborados pelo MPC nos ofícios n°s 429/2017-MPC-DF e
565/2017-MPC-DF.  Cumprimento  parcial  da  decisão  nº  3304/2017.  Nova  diligência.  Parecer
parcialmente  divergente.

19/03/2018 - Parecer nº 218/2018 - Processo nº 12920/2017
METRÔ/DF. Representação de Parlamentar Distrital. Possível violação ao princípio da Isonomia: não
extensão de pagamentos de adicional de periculosidade a todos os pilotos daquela companhia. Decisão
nº 2.314/2017: conhecimento e prazo para apresentação de esclarecimentos. Atual fase processual:
mérito da representação. Instrução: improcedência e arquivamento dos autos. Parecer divergente.

19/03/2018 - Parecer nº 221/2018 - Processo nº 3429/2018
Aposentadoria. SE/DF. LC 769/2008. Decisão TCDF 4737/17 (processo13042/2016). Legalidade com
ressalvas. Parecer convergente.

23/03/2018 - Parecer nº 314/2018 - Processo nº 4107/2018
SES/DF.  Pregão Eletrônico  nº  29/2018:  registro  de  preços  para  aquisição  de  medicamentos  para
atender às necessidades da SE/S/DF, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de
Referência. Decisão nº 433/2018: conhecimento e arquivamento, sem prejuízo de averiguações futuras.
Nova estimativa de preços. Majoração. Unidade Técnica pela regularidade e arquivamento dos autos.
Parecer divergente. Diligência. Elaboração de nova estimativa de preço.

27/03/2018 - Parecer nº 187/2018 - Processo nº 40109/2017
Relatório de Auditoria da CGDF para avaliar a escolha e habilitação de instituições comunitárias,
confessionais e filantrópicas, bem como a formalização, a execução e prestação de contas dos convênios
celebrados com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEDF. Determinações à CGDF
acerca do saneamento de impropriedades. Parecer convergente.  

27/03/2018 - Parecer nº 316/2018 - Processo nº 5456/2018
Lei nº 5.980/17. Participação de “empresas com sócios em comum em processo licitatório”. Norma
geral sobre licitação. Competência privativa da União. Possibilidade de afronta ao art. 22, inciso XXVII,
da CF/88. Ilegallidade em face da Lei nº 8.666/93: vedação à participação de empresa consorciada, na
mesma licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente, fundamento para, também, coibir
a participação empresas com sócios em comum na mesma licitação. Afronta aos princípios legalidade,
igualdade, da razoabilidade, da impessoalidade, da economicidade e do interesse público, bem como do
sigilo  das  propostas  e  da  vantajosidade  para  a  administração.  Unidade  Técnica  por  conhecer,
excepcionalmente, da representação e recomendação à Seplag. Parecer divergente. Conhecimento da
representação e realização de estudos.

27/03/2018 - Parecer nº 320/2018 - Processo nº 31113/2016
Pregão 177/2016. Registro de Preços para eventual  aquisição de fórmulas para fins especiais aos
pacientes cadastrados no Programa de Terapia de Nutrição Enteral Domiciliar (PTNED) pela Portaria
94/2009, publicada no DODF em 22/05/2009, conforme especificações e quantitativos constantes no
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Anexo I do Edital.  Análise de edital.  Decisão 5273/16. Apresentação de informações pela SES/DF.
Atendimento de determinação do Tribunal. Pelo arquivamento dos autos. Parecer convergente com
ajuste redacional.

Representação

Procuradoria Geral

19/03/2018 - Representação nº 1/2018 -
Denúncia acerca de possíveis irregularidades cometidas pela Companhia do Metropolitano do Distrito
Federal – METRÔ-DF, relacionadas à cessão de empregados da Sociedade de Abastecimento de Brasília
– SAB àquela companhia, levada a efeito pelo Governo do Distrito Federal – GDF, mediante despacho do
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, publicado no DODF de 18/07/2017.

28/03/2018 - Representação nº 2/2018 -
Para que o c. Plenário autorize a realização de procedimento fiscalizatório para identificar possíveis
falhas de controle e brechas do sistema operacional do DFTrans que possam ter contribuído para a
ocorrência das fraudes noticiadas no SBA, bem como possíveis falhas no planejamento orçamentário
dos Programas de Trabalho relativos à concessão de passe livre.

3ª Procuradoria

05/03/2018 - Representação nº 3/2018 - Processo nº 36594/2017
Representação nº 03/2018 - G3P – requer ao Tribunal a realização de fiscalização acerca da ocorrência
de possíveis irregularidades/ilegalidades alusivas ao Edital nº 49/DGP/PMDF, de 18.08.2017, relativo ao
Processo de Seleção de candidatos para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos,
Especialistas e Músicos (CHOAEM) da PMDF.

13/03/2018 - Representação nº 4/2018 - Processo nº 8420/2018
Representação nº 04/2018 - G3P – requer ao Tribunal examinar se a contratação, pela CAESB, de
seguro  de  responsabilidade  civil,  está  amparada  pelo  ordenamento  em vigor,  além de  apurar  a
responsabilidade do corpo jurídico da Companhia.

4ª Procuradoria

13/03/2018 - Representação nº 3/2018 -
Denúncia acerca possíveis irregularidades cometidas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal – SEE/DF, relacionadas à contratação de professores temporários para compor o quadro de
docentes do GDF.
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28/03/2018 - Representação nº 4/2018 -
Para  que  o  c.  Plenário  determine  a  apuração  dos  fatos  a  seguir  descritos,  acerca  de  possível
descumprimento pelos Órgãos e Entidades do GDF da Lei n° 4.611/2011 e do Decreto Distrital n°
35.592/2014.

Procuradoria Geral

26/03/2018 - Representação nº 13/2018 - Processo nº 11588/2018
 Requer Auditoria, a fim de divisar, na atual política de gestão de recursos hídricos, quais são as que
enfocam, com eficiência, o consumo sustentável, justo e racional, levando em conta o usuário.

27/03/2018 - Representação nº 14/2018 - Processo nº 11502/2018
Requer fiscalização nos contratos de publicidade firmados pela CLDF, decorrentes das Concorrências
02/2011 e 01/2016.  

27/03/2018 - Representação nº 15/2018 - Processo nº 10808/2018
Home Care. Irregular estimativa de preços. Sobrepreço. Indícios de prejuízo milionários ao erário.
Necessidade de ampla fiscalização nos Contratos 110/2017 e 45/2017.

Ofício

4ª Procuradoria

09/03/2018 - Ofício nº 22/2018 -
Secretaria de Estado de Educação - envio de informações acerca dos nomes de todos os servidores que
estão cedidos, os lugares em que se encontram, bem como um demonstrativo detalhado a respeito de
quais cessões são objeto de ressarcimento e a forma como está ocorrendo.

Procuradoria Geral

01/03/2018 - Ofício nº 205/2018 - Processo nº 16062/2017
Encaminha ao relator do Processo nº 16062/2017 cópia do Ofício nº 195/2018-PGJ/MPDFT, recebido no
Ministério Público, que analisa  a contratação, pela Secretaria de Estado de Mobilidade -SEMOB, de
serviços  de  consultoria  a  serem  prestados  pela  Fundação  Getúlio  Vargas-FGV,  para  avaliação
independente  dos  contratos  de  concessão  do  Sistema de  Transporte  Público  Coletivo  no  Distrito
Federal-STPC/DF.  

01/03/2018 - Ofício nº 209/2018 - Processo nº 516/2016
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    O MPC/DF encaminha ao relator do Processo 516/2016, clipping referente ao noticio de 22.02.2018,
sobre  o aumento do caso de dengue no Distrito Federal, vislumbrando  a necessidade de se planejar o
combate ao mosquito Aedes Aegypti.

01/03/2018 - Ofício nº 210/2018 - Processo nº 3597/2015
Encaminho ao relator do Processo 3597/2015, matéria tratando de possíveis falhas na estrutura da
Torre de Televisão (

02/03/2018 - Ofício nº 213/2018 - Processo nº 10366/2017
 Oficio ao relator do Processo 10366/2017, informando  que foi aprovado pela Câmara Legislativa do
Distrito Federal- CLDF o Projeto de Lei nº 1.898/2018, com proposta do Ex. Governador de abertura de
crédito  adicional  à  LOA/18,  no  valor  total  de  R$  349,0  milhões,  sendo  R$  340,0  milhões  para
incorporação de excesso de arrecadação na Fonte de recursos 172 – Recursos decorrentes de depósitos
judiciais, destinados a pagamento de precatórios, consoante Emenda Constitucional nº 94/2016.

02/03/2018 - Ofício nº 214/2018 - Processo nº 7593/2018
Senhor Relator, o MPC/DF encaminha ao  relator do Processo 7.593/2017 (Representação 4/2017-CF –
Estrutura das unidades básicas/Estratégia Saúde da Família. Regularidade das Portarias 77 e 78/2017
da Secretaria de Saúde do Distrito Federal),  cópia de notícia que indica a precariedade no atendimento
do Programa Saúde da Família.

05/03/2018 - Ofício nº 217/2018 - Processo nº 32009/2017
 O MPC/DF encmainha ao relator do Processo 32009/2017  cópia da Informação Técnica nº 247/2017 do
Ministério Público de Contas do Distrito Federal – MPC/DF, sobre contratação de operações de crédito
externas, pelo Governo do Distrito Federal.

19/03/2018 - Ofício nº 232/2018 - Processo nº 1213/2018
O MPC/DF Encaminha ao relator do Processo 1213/2018 cópia de Informação Técnica deste Ministério
Público  de  Constas  do  Distrito  Federal,  que  analisa  a  Notícia  de  Fato  nº  08190.137824/17-87
encaminhada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, por meio do Ofício nº
1222/2017-2ª PROSUS, também em anexo, a respeito de suposto desvio de recursos federais pela
Secretaria de Estado de Saúde do DF em desfavor do Centro Educacional de Audição e Linguagem
Ludovico Pavoni – CEAL.

23/03/2018 - Ofício nº 246/2018 - Processo nº 41896/2007
O MPC/DF  comunica a Presidente do TCDF que O STF proferiu decisão a respeito da questão aludida
nos autos 41.896/2007. e que em decorrência, o TCE/SP, recentemente, retomou processo que prevê
que  as  operadoras  privadas  de  saúde  promovam  o  ressarcimento  aos  cofres  do  Estado  pelos
atendimentos prestados aos beneficiários de planos de saúde e vítimas de acidentes de trânsito.

23/03/2018 - Ofício nº 247/2018 -
O MPC/DF  encaminha  à Presidente do TCDF cópia da documentação em anexo, que dá conta da
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situação denunciada dos equipamentos da rede pública, em especial, no Hospital Regional do Paranoá,
para ciência e adoção das providências cabíveis.

23/03/2018 - Ofício nº 248/2018 - Processo nº 35250/2014
O  MPC/DF  encaminha  ao  relator  do  Processo  35250/2014,  cópia  da  Notícia  de  Fato
08190.041382/17-47 enviada ao MPC/DF, relativamente à materia analisada nos autos (regular licitação
dos serviços de Home Care), a fim de subsidiar a análise da matéria).

23/03/2018 - Ofício nº 249/2018 -
O MPC/DF encaminha à Presidente do TCDF informações sobre as matérias discutidas no Congresso da
ENAMPCON, realizado na cidade de Curitiba, no período 20 a 22/03/2018.

26/03/2018 - Ofício nº 242/2018 - Processo nº 923/2016
O MPC/DF encaminha ao relator do Processo 823/2016, matéria publicada blog do ex-chefe da Casa
Civil do Distrito Federal, acerca da  da exoneração da Subscretaria de Publicidade.

26/03/2018 - Ofício nº 250/2018 - Processo nº 5504/2011
O MPC/Df encaminha ao relator do Processo 5504/2011,  (Auditoria Integrada na Política da Assistência
Farmacêutica envolvendo as etapas Seleção, Programação e Aquisição de medicamentos.),  cópia das
informações prestadas pela SES a respeito do tema.

26/03/2018 - Ofício nº 251/2018 - Processo nº 5145/2016
o MPC/DF encaminha ao relator do Processo 5.145/2016 (Auditoria Integrada, incluída no Plano Geral
de  Ação  –  PGA de  2016,  com o  objetivo  de  avaliar  a  execução  e  a  efetividade  de  contratos  de
manutenção de equipamentos médico-hospitalares celebrados pela SES/DF),  as informações prestadas
pela SES/DF a respeito do assunto.

27/03/2018 - Ofício nº 253/2018 - Processo nº 1935/2017
O MPC/DF solicita ao relator do Processo 1935/2017, que seja determinada  urgente inspeção in loco, a
fim de verificar a real condição do sistema de ar condicionado do HBDF que, conforme noticiado, se
mostra precário, inclusive podendo levar riscos à população.  

27/03/2018 - Ofício nº 254/2018 -
O MPC/DF solicita a Presidente do TCDF que haja alteração da sistemática atual de análise da questão 
a respeito da execução das metas previstas no plano plurianual,  nas diretrizes orçamentárias,  no
orçamento  anual,  em  específico  para  a  área  da  Saúde  contida  nos  principais  instrumentos  de
planejamento da área: especificamente,  do Plano de Saúde e no Plano Anual de Saúde do DF.

Recurso


