
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

Sessão Ordinária Nº 4935, de 09/03/2017

TCDF/Secretaria das Sessões
Folha:............................
Processo: 4772/2017-e
Rubrica:........................

PROCESSO Nº 4772/2017-e

RELATOR : CONSELHEIRO INÁCIO MAGALHÃES FILHO

EMENTA : Pregão Eletrônico pelo SRP n.º 72/2017, deflagrado pela Secretaria de Estado de Saúde
do Distrito Federal – SES/DF, tendo por objeto a aquisição de alimentos para fins especiais,  aos
pacientes cadastrados no Programa de Terapia de Nutrição Enteral Domiciliar (PTNED), pela Portaria
n.º 94/2009, publicada no DODF em 22.05.2009, conforme especificações e quantitativos constantes
no Anexo I do Edital.

DECISÃO Nº 826/2017

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I) tomar conhecimento: a) do
Ofício n.º 64/2017 – CENTRAL DE COMPRAS/DAQ/CODCOMP/SUAG/SES (e-DOC  423CF479-c); b)  da
cópia do Processo Administrativo n.º 060.009.323/2016 (e-DOC 94EA7E56-e); c)  do Edital do Pregão
Eletrônico por SRP n.º 72/2017, deflagrado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal –
SES/DF (e-DOC 157DEA21-e);  d)  do  papel  de  trabalho (e-DOC 94211A3E-e);  e)   da  Informação
n.º 53/2017 (e-DOC EB0F9217-e); II) com fulcro no art. 113, § 2º, da Lei n.º 8.666/1993, c/c o art. 277
do RI/TCDF, determinar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF que suspenda
o Pregão por SRP n.º 72/2017, até ulterior deliberação desta Corte de Contas, a fim de, no prazo de
5 (cinco) dias, efetuar as medidas corretivas apontadas a seguir, encaminhando cópia das providências
adotadas ao Tribunal, ou apresente as justificativas que entender pertinentes: a)  altere o código BR
do item 15 do edital para BR0405985; b)  estabeleça no edital cota reservada de até 25% do objeto
para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme disposto no art. 48,
inciso III,  da Lei  Complementar n.º  123/2006,  c/c  o art.  23 da Lei  Distrital  n.º  4.611/2011; III)
autorizar: a) o envio de cópia do relatório/voto do Relator e desta decisão à SES/DF, de modo a
subsidiar o cumprimento das determinações constantes do item II; b)  o retorno dos autos à Secretaria
de Acompanhamento – Seacomp/TCDF, para os devidos fins.

Presidiu a sessão a Presidente, Conselheira ANILCÉIA MACHADO. Votaram os Conselheiros MANOEL
DE ANDRADE, RENATO RAINHA, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, PAULO TADEU, PAIVA MARTINS e
MÁRCIO MICHEL. Participou a representante do MPjTCDF, Procuradora MÁRCIA FERREIRA CUNHA
FARIAS.

SALA DAS SESSÕES, 09 de Março de 2017

José Valfrido da Silva
Secretário das Sessões

Anilcéia Luzia Machado
Presidente

e-DOC 408C9B97-e

Proc 4772/2017-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 408C9B97



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

Sessão Ordinária Nº 4945, de 20/04/2017

TCDF/Secretaria das Sessões
Folha:............................
Processo: 9740/2017-e
Rubrica:........................

PROCESSO Nº 9740/2017-e

RELATOR : CONSELHEIRO JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS

EMENTA : Pregão Eletrônico nº 17/2017, elaborado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do
Distrito Federal, visando à contratação de empresa prestadora de serviços gráficos e diagramação,
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do
edital.

DECISÃO Nº 1751/2017

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: a) do
Ofício n° 10/2017 – DMASE (e-doc B7D698BB-c); b) da cópia do Processo nº 113.001.433/2017 (e-doc
CDA8578C-e); c) do Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2017 (e-doc DCBD5DAC-e); II – determinar ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal que: a) com fulcro no art. 113, § 2º, da Lei
nº 8.666/93, c/c o art. 277 do Regimento Interno do TCDF, suspenda, ad cautelam,  o Pregão
Eletrônico  nº  17/2017,  até  ulterior  decisão  deste  Tribunal;  b)  adote  as  medidas  corretivas,
encaminhando cópia  da  documentação comprobatória  ao  Tribunal,  ou  apresente  as  justificativas
pertinentes para as seguintes impropriedades: 1) ausência de previsão editalícia de cota até 25% do
objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme disposto no art.
48,  inciso  III,  da  Lei  Complementar  nº  123/2006,  c/c  o  art.  23  da  Lei  Distrital  nº  4.611/2011,
regulamentada pelo Decreto distrital nº 35.592/2014; 2) pesquisa de preços para fim da definição dos
custos  estimativos,  considerando preços extremamente superiores  ao  valor  público de referência
utilizado; 3) fonte de recurso orçamentário insuficiente para assegurar o pagamento das obrigações
decorrentes da licitação em apreço, conforme disposto no art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei nº 8.666/93,
c/c o art. 9º da Lei nº 10.520/2002; III – autorizar: a) o envio de cópia da Informação n° 092/17-
DIACOMP4, do relatório/voto do Relator e desta decisão ao Departamento de Estradas de Rodagem do
Distrito Federal e ao pregoeiro responsável pelo certame, de modo a subsidiar o cumprimento da
diligência acima mencionada; b) o retorno dos autos à Secretaria de Acompanhamento, para adoção
das medidas cabíveis.

Presidiu a sessão a Presidente, Conselheira ANILCÉIA MACHADO. Votaram os Conselheiros RENATO
RAINHA,  INÁCIO  MAGALHÃES  FILHO,  PAIVA  MARTINS  e  MÁRCIO  MICHEL.  Participou  o
representante do MPjTCDF, Procurador-Geral em exercício DEMÓSTENES TRES ALBUQUERQUE.
Ausente os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE e PAULO TADEU.

SALA DAS SESSÕES, 20 de Abril de 2017

José Valfrido Da Silva
Secretário das Sessões

Anilcéia Luzia Machado
Presidente

e-DOC 2B11D5B2-e

Proc 9740/2017-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2B11D5B2



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

Sessão Ordinária Nº 4969, de 18/07/2017

TCDF/Secretaria das Sessões
Folha:............................
Processo: 20604/2017-e
Rubrica:........................

PROCESSO Nº 20604/2017-e

RELATOR : CONSELHEIRO INÁCIO MAGALHÃES FILHO

EMENTA : Pregão Eletrônico n.º 2017/042, deflagrado pelo Banco de Brasília S.A. –  BRB, para
contratação de empresa para prestação dos serviços de apoio administrativo, conservação e limpeza,
com o  fornecimento  dos  materiais  de  limpeza e  equipamentos  necessários  para a  execução dos
serviços, para as agências localizadas nas Regiões II e IV daquele banco.

DECISÃO Nº 3363/2017

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: a) do
Edital  do  Pregão  Eletrônico  n.º  2017/042  –  BRB  (e-DOC  8C6857FF-e);  b)  do  Ofício
DIPES/SUSEG/GECON – 2017/134 (e-DOC F5F45A76-c); c) da cópia do Processo n.º 041.000.477/2017
(e-DOC B6A218DC-e); d) da Informação n.º 180/2017 (e-DOC D20A0BFA-e); II – com fulcro no art.
113, § 2º, da Lei n.º 8.666/1993, c/c o art. 277 do RI/TCDF, determinar ao Banco de Brasília S.A. – BRB
que suspenda o Pregão Eletrônico n. º 2017/042 - BRB, até ulterior deliberação desta Corte, para
saneamento das impropriedades a seguir, encaminhando cópia das medidas adotadas ao Tribunal, ou
apresente justificativas fundamentadas para manter a redação atual: a) ausência de adoção de cota
reservada destinada às entidades preferenciais de até 25% do objeto, conforme disposto no art. 48,
inciso III, da Lei Complementar n.º 123/2006, c/c o art. 26 da Lei Distrital n.º 4.611/2011, art. 8º do
Decreto Distrital n.º 35.592/2014 e § 5º do art. 9º do Regulamento de Licitações e Contratos do BRB
publicado no DODF de 04.07.2017; b) ausência de indicação do custo para profissional de jardinagem
para  a  execução  eventual  de  serviços  jardinagem,  conforme  previsto  no  item  3  do  Termo  de
Referência; III – autorizar: a) o envio de cópia do relatório/voto do Relator e desta decisão ao Banco de
Brasília S.A. e ao pregoeiro responsável pelo certame, a fim de auxiliar o cumprimento da diligência
constante do item II; b) o retorno dos autos à Secretaria de Acompanhamento – Seacomp/TCDF, para
as providências cabíveis.

Presidiu a sessão a Presidente, Conselheira ANILCÉIA MACHADO. Votaram os Conselheiros
RENATO RAINHA, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, PAIVA MARTINS e MÁRCIO MICHEL.
Participou  a  representante  do  MPjTCDF,  Procuradora-Geral  CLÁUDIA  FERNANDA  DE
OLIVEIRA PEREIRA. Ausentes os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE e PAULO TADEU.

SALA DAS SESSÕES, 18 de Julho de 2017

José Valfrido Da Silva
Secretário das Sessões

Anilcéia Luzia Machado
Presidente

e-DOC F679F319-e

Proc 20604/2017-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F679F319






























