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OFÍCIO Nº 047/2019-GPCF
Brasília,1º de agosto de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
CONSELHEIRO MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA
Tribunal de Contas do Distrito Federal-TCDF
BRASÍLIA-DF

Referência: Processo nº 24.701/2018e

Senhor Conselheiro,

Tendo em vista que V.Exa. é o relator do Processo nº 24.701/2018, que
versa sobre Representação do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal-
SINDMÉDICO-DF, em desfavor do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal,
relativamente ao Ato Convocatório nº 77/2018-IHBDF, encaminho, em complemento
ao Ofício nº 979/2018-MPC/PG, a mídia anexa (arquivo anexo), contendo as
informações prestadas pelo referido Instituto, no que concerne aos funcionários que
exercem função, gerência, chefia direção, assessoramento, bem como que tenham
participado do Ato Convocatório em tela, a partir do que foram realizadas análises,
pra verificação de eventuais vínculos com as empresas participantes do mesmo,
restando determinado o que se segue:

A planilha é constituída por 85 (oitenta e cinco) nomes e respectivos
CPFs, os quais foram pesquisados nas bases de dados disponíveis, a fim de verificar
se alguma das pessoas citadas faz ou fez parte de empresa, tendo como sócio em
comum os membros da comissão de licitação e a gerente de compras e contratos do
Instituto Hospital de Base, bem como a existência de vínculo societário com a RTD ou
com seus sócios.

Outrossim, a mesma pesquisa foi realizada, relativamente a Vinícius de
Araújo Gomes, CPF nº 708.869.971-00, funcionário do IHBDF e responsável pelo
Termo de Referência do Ato Convocatório questionado, o qual estabeleceu sociedade
com Ana Luiza Resende de Melo Freitas, CPF nº 002.217.651-20, a qual, por seu
turno, foi sócia de Renato Tavares Daher, CPF nº 917.830.891-72, que, por sua vez,
foi sócio da RTD.

Importante frisar que Renato Tavares Daher é irmão de Ricardo
Tavares Daher, CPF nº 023.005.901-58, (Processo nº 24.701/18-TCDF), sócio da
RTD Soluções em Imagem Ltda., nome fantasia, Diagnose, CNPJ nº
22.142.812/0001-04.
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Consta como CPF do responsável pela RTD o de nº 908.345.001-59,
vinculado a Renato de Almeida Santos Silva. Há muitas empresas vinculadas a
esse CPF, mas não foram verificados vínculos diretos de seus sócios com os
funcionários que ocupam cargos de chefia e gerência no IHBDF.

Não obstante, verificou-se que Renato de Almeida tem seu CPF
vinculado a AMH Participações, nome de fantasia, Intensicare, CNPJ nº
140221734000161.

Dando continuidade às pesquisas, apurou-se que a Intensicare é alvo
de inúmeros Processos no TCDF, remontando o primeiro deles a 2009 (Contrato de
Gestão nº 01/09-SES/DF, firmado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal e a Real Sociedade Espanhola de Beneficência.

Atenciosamente,

CLÁUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA
Procuradora


