
e-DOC 145FF948

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDENCIA
SECRETARIA DAS SESSOES

Ofício ng 5434/2018-GP

Brasília-DF, 26 de Junho de 2018

Prezado Senhor

Em conformidade com o àrt. 5e da Portaria-TCDF ne 7/201 7, publicada

no DODF de 05.01.17, cumpre-me dirigir a Vossa Senhoria para encaminhar, em anexo, cópia
do inteira) teor do Despacho Singular ne 223/201 8-RR, com o(s) documento(s) e/ou processo(s)
nele(a) indicado(s), proferido pelo CONSELHEIRO ANTONIO RENATO ALVES RAINHA. Relator
do Processo na 18124/2018-e.

Na oportunidade, informo que o(s) documento(s) relacionado(s) ao
mencionado processo, quando disponível(is) para consulta, encontra(m)-se no endereça
eletrânico do TCDF, http://www.tc.df.gov.br, pesquisando processo pelo número, na aba
Peças

Informo, ainda, que as futuras tramitações dos autos em exame poderão
ser acompanhadas mediante cadastramento no sistema TCDFPush (www.tc.df.gov.bq- Espaço
do Cidadão Acompanhamento por e-mail)

Atenciosamente

Secretário das Sessões

Ao Senhor
CLAYTON FERREIRA ARAGÃO

Presidente da Comissão de Licitação da CODHAB/DF
Brasília - DF

sandro
f RECEBIDO NO PROTOCOLO

.2Lã:gE®!%.
{1l©iÉc.. .?2a(Ü51

RúbriÇÜMê;trícula





e-DOC 84E1411
Proa 1 8 1 24/20 1

TRIBUNAL DE CONTAS OO DIS'FRITO FEDERAL
GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO RAINHA

Processo; n' 18-1124/2018 - e(a).

Jurisdicionada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito
Federal - CODHAB.

Assunto: Licitação.

Valor Estimado: R$ 31 .497.790,01

Data de abertura:27/06/201 8 às IOhl 5min.

Ementa: Concorrência n' 11/201 8, tendo por objeto a contratação de
empresa especializada na prestação dos serviços de
execução de obras de infraestrutura para a montagem de
até 1.500 (um mil e quinhentos) sistemas estruturais
distribuídos em diversas regiões administrativas do
Distrito Federal, em atendimento à Política Habitacional do
Governo do Distrito Federal.

Secretaria de Acompanhamento-SEACOMP, na
Informação no 168/2018 (e-DOC 7BOACOE0-e), sugere ao
Tribunal que: 1; tcuzze conheci.mento do Edi.ta.l da
Concoz'réncía n' .1.1/20Z8 e da doczzmentação.,- que
ín(H.ca.' 2.) detezlai,ne â Cozzg>anhía . de Desenvo].cimento
Hâbi,tacíona.l do Di.stz'íto Feder'a.Z - CODHAB que
suspenda .o certame .lícítatóz'ío, até uZtez:íor
de.li,geração desta Corte, devendo adorar as laedídas
coz'ret.ovas no diplozzu edita.lícío apontadas na
Instz'ração e encazzü.alar â Corte a cozzzprovação das
provildéncías efetívadas; e 3;.,.. au.toríze o envio de
c(5pía da Instzuçâo e da decisão que vi.ez'. a ser
adorada â jurísdícíonada e ap Presidente da
Cóiü,ssâo de Líc.ítações e'o retorno dos autos â sua
origem

A

DECISÃO. Acolhimento das medidas alvitradas pela
SEACOMP. Devolução dos autos à SEACOMP.

DESPACHO SI NGU LAR NO 223/201 8 GCRR

Examina-se nos autos o Edital de Concorrência n' 1 1/201 8 (e-doc
B6E55B4C-e. Peça 'l02), lançado pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal : CODHAB, tendo por objeto a eventual
contratação de empresa especializada na prestação dos serviços.de execução de
obras de infraestrutura para a montagem de até 1.500 (um mil e quinhentos)

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesso www.tc.df.gov.br/autenticidadee informe Q edoc 84E14D51
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO'CONSELHEIRO RENATO RAINHA

sistemas estruturais distribuídos em diversas regiões administrativas do Distrito
Federal, .conforme especificações e condições estabelecidas no Projeto Básico
constante do Anexo l do Edital, em atendimento à Política Habitacional do
Governo do Distrito Federal

A data de abertura da licitàéão está fixada para o próximo dia 27

O valor estimado para a execução do objeto 'licitado está estimado
em R$ 31.497.790,01 (trinta e um milhões, quatrocentos e noventa e sete mil,
setecentos e noventa reais e um centavo).

A SEACOMP procedeu à análise do diploma editàlício em
referência e :.em função dessa atividade, elaborou a Informação n' 168/2018 (e-
DOC 7BOACOE0-e) tendo ao fim das considerações nela expendidas consignado
o seguinte

26. {'Da anal.íse do' .Ed.ita.l e nos documentos anexos/
.íde.nt.íflcamos .ímpropz.íedades\ que .íinpedeh a

cone.í.nu.idade do ce.rtame, pe.Za ex.ístênc.ía de fa.lhas
que podem compromet:er al-obtenção de propost.as .ma.is
vant:ajosas para a Àdrz2.ín.istração/ uma vez que não
foi oroce(lida a\. divisão do objeto em lotes, bem
coma ; ex.ígénc.ía .índev.ída para a comprovação do
quant:.ítat.ívo m.í.n.ímo para a qua.Z.íf.ícação técn.íco-
opera c.J ona .Z

27. o Edít:aJ não ap.Z.ícou as ê2.ígênc.ías p:rev.estas na
Lei. Oistrita] .n' 6.].].2/20]..8,. que dispõe sobre a
o.br.ígator.íedade da .implantação do. Programa de
l.ntégz.idade nae. empresas que cona:rat:.am com a
Administração Pública do Distri.to Federal
-28'. Fo.i const:atado, t:am.bém, que nãó fo.í adorada a
dest.ínaçãó'« de .Zot:és/.itens .às' ent:.idades
preferenc.ía.ís, .nem a adição da subcontratação
co.mpulsóz'ia à$ ME*.. e EPPpx conforme estabeleci.dos na
Lei ;Distrital. n' 4:61]./201]., regulamentada pelo
Decreto Distrital n' 35.592/2014
29'. Além disso, a Juz.ísd.íc.íohada de.íxoy de
e.Doam.ínbar ao Tr.í.huna.Z os documentos sol.íc.ít:idos
nas a.Z.íneas 'e', 'g', 'h' e 'k' dó Ofic.ío n.
290/20].8 -s 4' :DiACOMP, impossibilitando a
ver.íf.ícação dos requ.ís.ít:os forma.ís ./que devem
const:ar .do .processo adm.ín.ist.rat.ívo como, '/estudos
t:écn.ecos e econõm.ecos que. ba.Zízaram .â e.Zabóração .do
ed.íta.l e prometo .bãs.íóo, ..autor.í2açõês.- e ].ícenças
am.b.lenta-is e do pata.íman.ío h.í.star.íos, se ex.íg.íve.Z

Documento assinado digitalúente. Para verifíéar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e infomle o edoc 84E14D51
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO RAINHA

pareceres técrli.cos e juli.ditos
comissão. de lia ração.

e a compor.íção da

30. Logo, .cona as impropriedades identificadas no
edital. sugerem a necessidade de imediata (colecção,
com fulcro no a'rt. 87. $ 3', da Lei n' 13.303/20].6
c/c o art. 277 do RITCDF, iremos propor-a suspensão
da Concorrênc.Ía . Bo .Z.Z/20]8, até u.éter.ío.r
deliberação deita Core. ..pata q\:íé sejam efetuadas
as medidas correr.íüas âs .ímpropr.ledades . a.pontadas
nesta .ínsErução e/ou apresentadas as deb.idas
j ust.íf.íca t:.í vas, "

Firmada nessa percepção, a aludida Unidade Técnica. em
síntese, sugere que o Tribunal: 1; tome cohhec.ímenEo'" .do Ed.íta-l da
Concorziência Qa 1]./20].8 .e da documentação que inda:ca; 2)' determine
à Colnpánh.ía de Desenho.Zv:íme.nt:o Jia.b.ítac.lona.Z do D.ístr.ít:o Federal
CO.Dlí,4B aue suspenda o cer.t.ame .Z:íc.ítat:ó}.ío, at:é t;.lt:er.lor
de.Z.íberação desta Cora:e, devendo adorar as med.idas corretlvas .no
d.íp.Zona ed.íta.Z.íc.íc} a.pontadas na Instrução e encara.ín.he â 'Corte .a
comprovação das proa.idênà.ías .efet.ívadas; e 3) autor.íze o env.ío de
cóp.ía à. jur.ísd.íc.íonada ' e ao /seu ,~Pres.ideal:e da ' Com.íss.ão de

1,.íc.íí:anões da inst:ração e da dec.ísão que v.íer a ser adorada e o
ret:olmo dos autos à. sua or.icem

É o breve relatório

Consoante se pode colher dos termos da Informação n' 168/201.8
(e-DOC 7BOACOE0-e) e dos demais dados constantes do feito, ao Presidente da
Comissão Permanente de Licitação da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal - CODHAB foi solicitado pela SEACOMP que
encaminhasse ao Tribunal diversos documentos referentes ao procedimento
lidtatório em tela

Decido

Dos elementos informativos solicitados, 'deixaram de ser enviados

os seguintes: :«.í) est:tidos t:éàn.ícàls e econõm.ecos pre.Z.ím.mares, que
serviram de su.bs.ódio para a e.la.coração do ed.íta.Z e do pz"ojeto
bás.íco rai't. 6', incisa IX, da Leí n' 8.666/2993); .Í.Í)
autor.ízações e .Z.ícenças dos órgãos amb.benta.íls ,íou de preservam.ão ao
pata.íman.ío h.ístór.ico' rate. .22, i.ncíso vll, da. .Lei. n' 8. õõõ/aPP31 ;
.í.íi.; pareceres, téc.n.ecos e .juríd.ices (art. 38, incisa,VI, da Leí n
8.666/.2993); e .ív) coinpols.íção da com.íssão de .llc:í:taçâo que .irâ
processar e julgar \ as propostas dos lia.tantos,. especi-ficando
qua.ís os membros pertencem ao quadro pe.imanente da jur.ísd.íc.iodada
rara. 5.1, capot, cía l.eí n' 8.666/1993;

Consoante assinala a SEACOMP, a ausência desses documentos

constitui prejuízo à avaliação dos aspectos formais do processo administrativo da

Documento assinado digitalmente. Para vedüicar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 84E14D5 1
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO RAINHA

licitação, motivo por que sugere que seja determinado à Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB que envie a este
Tribunal a documentação que falta

Em relação aos dados encaminhados e que restaram analisados
pela SEACOMP, há indicação de violação a disposição legal

É o caso da ausência de fixação de cotas preferenciais de até
25% do objeto licitado destinadas às microempresas e empresas de pequeno
porte, o que constitui ofensa. A falta no diploma editalício de disposição que
discipline o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno
porte contraria o disposto no art. 48, inciso 111, da Lei Complementar n' 123/2006
c/c art. 23 da Lei local n' 4.61 1/201 1

A respeito desse assunto : esta Corte tem ordenado a correção. da
falha, conforme se depreender, por exemplo, das Decisões n's 416/2017
760/2017, 1.027/2017 e 1 .028/2017.

Ademais. constatou a SEACOMP que o diploma editalício, nos
termos do item 17, permite a subcontratação de parte dos serviços propostos até
o limite de 2Q% (vinte por cento) das obras/serviços, conforme previsto no art. 72
da Lei n' 8.666/93. Contudo, assinala aquela Unidade Técnica, o Edital deixou de
contemplar'' a exigência de ',subcontratação compulsória de entidades
preferenciais conforme prescreve o art 27 da Lei Distrital n' 4.611/2011,
regulamentado pelo art. 2.', inciso IV, c/c. o art. 9'. do Decreto Distrital. n'
35 .592/201 4

Acrescenta, ainda, a SEACOMP que a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB deixou de
prever no instrumento óonvocatório a aplicação das exigências da Lei local n'
6.112/218, que.dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do Programa de
Integridade nas empresas que. contratamcom a Administração Pública do Distrito
Fndnrale

Diante desse quadro, que aponta ocorrência de eventos que
configuram inóbservância de disposições legais e de orientações expressas em
deliberações deste Tribunal, ' revelam-se plausíveis as medidas alvitradas pela
Unidade Técnica da Corte consistentes na suspensão do certame licitatório em
causa, a fim de que sejam implementadas medidas corretivas das questões aqui
abordadas e/ou apresentadas justificativas pela jurisdicionada

À. vista dessas considerações e daquelas expendidas na
Instrução, entendo presentes os pressupostos que autorizam a suspensão ad
cat/fe/am. do procedimento licitatório em causa

O fumas bom buris
disposições legais acima referenciadas

decorre da vislumbrada ofensa às

O peMcu/um in mora ergue-se manifesto diante do fato de que a

Docufnento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesso www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 84E14D5 1
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO RAINHA

abertura do certame está !D
27 de iunho.

Destarte. à luz dos elementos informativos carreados para os
autos e diante do resultado da análise neles efetuadas pela SEACOMP, acolho o
que alvitrado na Instrução.

Pelo exposto: com base no disposto
Complementar n' 01/1994 e nos ans. 123, 230 e 277
referendum do egrégio Plenário, DECIDO

no.

$ 3'
art. 40 da
do RI/TCDF

Lei
ad

1 .: tomar conhecimento do Ofício n' l.416/2018
CODHAB/PRESA (e-doc EOE2B345-c, Peça 04)l dos
documentos disponibilizados em meio digital, juntados aos
autos na aba ".A.ásoc.r.A.oo.g' do sistema e-TCDF, conforme

registrado no :"Termo" (e-doc EB7EABAB-e, Peça 05)l da
edital Concorrência no 11/2018 (e-doc B6E55B4C-e, Peça
02)

11 - determinar à Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal - CODHAB que, com
fulcro no art. 87, S 3'i da Lei n' 13.303/2016. c/c art. 277 do
Rln'CDF. suspenda a iConcorrência n' 11/2018, até
ulterior deliberação desta Corte, para que sejam adotadas as

encaminhando cópia comprobatória aomedidas a seauirÊai

enda a Concorrência

Tribunal, e/ou apresente as devidas justificativas, no prazo
de 15 (quinze) dias

a) promova o parcelamento formal do objeto com vista ao
atendimento do art. 23, $ 1'. da Lei n' 8.666/93 e à
Decisão Normativa - TCDF n' 02/20121

b) inclua no Edital cota reservada destinada às entidades
preferenciais de até 25% do objeto, conforme disposto
no art. 48, inciso 111, da Lei Complementar n' 123/2006
c/c art. 23 da Lei Distrital Ro 4.61 1/201 1 e no art. 8' do
Decreto Distrital n' 35.592/2014, em harmonia com o
reiterado entendimento manifestado por esta Corte de
Contas. como nàs Decisões nos 826/2017, 1.751/2017,
no Despacho Singular n' 274/2017 - GCPM, ratificado
pela Decisão n' 2.105/2017,. e no Despacho Singular n'
290/2017 .-- GCPM, ratificado pela Decisão n'
2 .366/2017;

c)adeque o item 17 do Edital, de modo que seja
observada a subcontratação compulsórias doé serviços
às entidades preferenciais, conforme estabelece o

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 84E ] 4D51
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DisTRiTO FEDERAL
GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO RAINHAÀ

dispositivo previsto no art. 27 da Lei Distrital n'
4.61 1/20111 regulamentado pelo art. 2.',, inciso IV, c/c o
art. 9' do Decreto Distrital n' 35.592/2014:

d) inclua no Edital as exigências previstas na Lei Distrital
n' 6.112/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
implantação do Programa de Integridade nas empresas
que contratam com a Administração Pública do Distrito
Federal, conformo estabelece o seu art. 151

e)exclua o quesito "Execuçâ de terrapJenagem'
previsto no item 7.3 do Termo de Referência, relativo à
comprovação de quantitativos mínimos para a
qualificação técnico-operacional, uma vez não se
afigurar como t)arcela do objeto técnica e
economicamente relevantes, conforme disposto no art.
58, inciso 11, da Lei n' 13.303/20161

f) encaminhe ao Tribunal os documentos solicitados nas
alíneas "e'','."g'!.,' "h" e "k'' do Ofício n' 290/2018 -- 4a
DIACOMP, uma vez que sua ausência impossibilitou a
verificação dos requisitos formais necessários ao
processo administrativos

111 autorizar

a) o envio do desta Decisão e da Informação n' 168/2018
à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
Distrito Federal :. CODHAB e ao Presidente da
Comissão de Licitações para o cumprimento das
medidas determinadas no item ll supral

b) o retorno dos autos à Secretaria de Acompanhamento
para os devidos fins

Brasília, em26 de junho de 2018

ANTONIO RENATO ALVES RAINHA
Conselheiro-Relator

Documento assinado digitalmente. Para veriâcar as assinaturas, acesso www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 84E14D5 1
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Proc.: 1 8124/18TRIBIINAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARI.\ DF: ACONIPANIIANIENTO

QIIARTA DI\'IRÃO Dt A(:O&'IPANI-LAMENTO

INFORMAÇÃO No; 168/2018

PROCESSO N': 1 8.124/2018

JURISDICIONADO: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito
Federal - CODHAB

ASSUNTO: Licitação

VALOR ESTIMADO; R$ 31 .497.790,01

DATA DE ABERTURA: 27/06/2018 às IOhl 5min

EMENTA: Concorrência n' 11/2018.'.Objeto: Contratação de empresa especializada

na prestação dos serviços de execução de obras de infraestrutura para a

montagem de até 1.500 (um mil e quinhentos) sistemas estruturais

distribuídos em diversas regiões administrativas do Distrito Federal,

conforme especificações e condições estabelecidas no Prometo Básico

constante do Anexo l do Edital, em atendimento à Política Habitacional do

Governo do Distrito Federal. Análise inicial de Edital. Suspensão

Determinação.

Senhor Diretor

Tratam os autos do exame formal do Edital ,de Corlcorrência n'

11/2018 (e-doc B6E55B4C-e. Peça 02). lançado pela Companhia de

Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, tendo por objeto a

eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de

execução de obras de infraestrutura para a montagem de até 1.500 (um mil e

quinhentos) sistemas estruturais distribuídos em diversas regiões administrativas do

Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Prometo

Básico constante do Anexo l do Edital, em atendimento à Política Habitacional do

Governo do Distrito Federal

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesso www.tc.df.góv.br/autenticidade e infomle o edoc 7BOACOE0
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Fls.; 2
Proc1; 18124/18TRIBUNAL DE CaNTAi DO DISTRITO FEDERAL

SECItET/\RIA DE A.COFbI PARI IANIENTO

QLFARTA DI\'ISCO DE ACO)IPANH 4NIENTO
Rubrica

2 Conforme publicado no DODF, em 05/06/2018 (e-doc 6A935F5F-e,

Peça 01), a data da sessão de abertura das propostas ocorrerá no dia 27/06/2018,

às IOh15min. Ou seja, foi respeitado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. conforme

previsto no art. 39, inciso 11, alínea "a' , da Lei n' 1 3.303/2016

3. De acordo com o Item 6 do Projeto Básico. Anexo l do Edital (n. 25'),

o valor total foi estimado em R$ 31 .497.790,01 (trinta e um milhões, quatrocentos e

noventa e sete mil, setecentos e noventa reais e um centavo)

4. Em atenção ao Ofício n' 290/2018 - 4' DIACOMP (e-doc

AEFED55E-c. Peça 03), a CODHAB encaminhou o Ofício n' 1.416/2018 --
CODHAB/PRESI (e-doc EOE2B345-c,. Peça 04). disponibilizando. anexo

documentos em meio digital, juntados aos autos na aba "ASSOCIADOS" do sistema

e-TCDFI conforme registrado na peça denominada "Termo" (e-doc EB7EABAB-e,

Peça 05)

5. Com relação aos documentos disponibilizados pela CODHAB,

verificamos que somente foram. encaminhados os constantes nas alíneas "a". "b:

c'l, "d", "f' e "l", do Ofício n' 290./2018 « 4' DIACOMP, restando pendentes os

documentos listados nas alíneas2 "e", "g", "h" e "kj', prejudicando a avaliação dos

aspectos formais do processo administrativo No caso dos itens "i" e "j'.: como a

icitação visa a formação de ata de registro de preços' segundo o art. 1 1. $ 3'. do
Decreto Distrital n' 36.519/2015, a indicação da dotação orçamentária não é

Folhas referenciais relativas ao edital de Concorrência n' 1 1/201 8 (e-doc B6E55B4C-e, 'Peça 02)

2 e) estudos técnicos e económicos preliminares, que serviram de subsídio para a elaboração do edital e do projeto básico (art.
6o, incíso IX, da Lei n' 8.666/93)l

g) autorizações e licenças dos órgãos ambientais.ou de preservação do património.histórico (art. 12, inciso Vll, da Lei n'

h) pareceres técnicos e jurídicos (at't. 38, inciso VI, da Lei n' 8.666/93)l

) estimativa de impacto orçam entário-financeiro no exercício e nos dois subsequentes, bem como demonstrativo do crédito
orçamentário e@jvamSnle disponível no programa de trabalho à cuja conta correrão as despesas.resultantes da contratação
pretendida (art 7' S 2õ. incisolll. da Lei n' 8.666/93), do qual constem as seguintes informações:

i.l) crédito disponível, calculado como a despesa autorizada. em cada programa, menos a despesa neles empenhada até
a data da publicação do edital;
2) despesa a empenhar no exercício nos citados programas, relativa aos contratos em execução. de acordo com os seus

respectivos cronogramasl
3) valor estimado de todas as licitações em andamento. cujas despesas correrão à conta dos mesmos programas de

j) declaração do ordenador de despesas sobre a adequação orçamentáría e financeira com a Lei Orçamentária Anual e
compatibilidade com o PPA e a LDO (artigo 16, capo/f, incisos l e 11. e $ 2', da Lei Complementar n' IO1/00)
k) composição da comissão de licitação que irá processar e julgar as propostas dos licitantes. especificando quais os
membros pertencem ao quadro permanente da jurisdicionada (art. 51. capuz, da Lei n' 8.666/93)

[.: .]

8 . 666/93 )

t ra balh o
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necessária na fase de licitação, mas tãosomente na formalização dos contratos.

6. Nesse sentido, iremos sugerir que seja determinado à CODHAB que

encaminhe ao Tribunal os documentos listados nas alíneas "e", "g", "h" e "k" do

Ofício n' 290/20] 8 - 4' DIACOMP

DA CONCORRÊNCIA NO 1 1/2018

7. O Edital de Concorrência Ro 11/2018 encontra-se acostado aos

autos no e-doc B6E55B4C-e. Peça 02. Nesta fase processual iremos realizar a

análise formal do Edital e dos demais documentos encaminhados pela. CODHAB:

acostados aos autos na aba "ASSOCIADOS". Cabe destacar que o exame formal do

edital não afasta eventuais fiscalizações posteriores acerca do procedimento

licitatório e seus desdobramentos

Do Objeto do Certame

8 De acordo com o item l do Edital (fl. OI'), o objeto da licitação

consiste na execução de obras de infraestrutura para a montagem de até 1 .500 (um

mil e quinhentas) sistemas estruturais, em lote único, distribuídos em diversas

regiões do Distrito Federal, conforme tabela a seguir:

Região de ReferênciaItem Quantidade

até 300 (trezentas) lotes
até 300 (tre bentas) lotes

até 300 (tre bentas) lotes

até 300 (trezentas) lotes
até 300 (trezentas) lotes

Santa Mana/Gama

São :Sebastiã o
Sobradinho e Planaltina

9. O item 13 do Edital (f1 131) informa que a licitação será para a

formação de ata de registro de preços

Do Parcelamento do Objeto

10. Em que pese o Edital permitir a participação de empresas em

consórcio, ou seja, a divisão material do obleto, entendemos que o objeto é divisível,

sendo possível a sua separação em lotes: Além disso, não há. na documentação

apresentada pela CODHAB a análise acerca da, vantajosidade da adoção da
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divisibilidade material do objeto em detrimento da formal, conforme estabelece às

disposições dos itens "a.I" e';'á.2",; da alínea "a"3, do a.rt. ló'.da Decisão Normativa

TCDF n' 02/2012

divisão.do*objeto em lotes, uma vez a possibilidade de maior competitividade ao

11 Neste sentido, iremos sugerir que seja determinado à CODHAB a

certame e o alcance de propostas mais vantajosas para Administração

Do Tratamento Diferenciado a Entidades Preferenciais

12. O Edital em análise não contemplou a adoção de cotas preferenciais

destinadas às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estabelece o

Decreto Distrital n' 35.592/2014. que regulamentou a Lei Distrital n' 4.61 1/201 1 (art

26), no qual consta em seu art. 8'41,que deve ser estabelecida cota reservada para
as entidades preferenciais (microempresas e empresas de pequeno porte) de até

25% nas licitações para aquisição de benzi serviços e obras de natureza divisível

desde que não haja prejuízo para o conjunto ou.complexo do objeto

3 Aít. l

a) Quanto ao parcelamento:
a.l. Considerar que o parcelamento do objeto não se opera apenas pela via formal. sendo. também, atendido pelo
parcelamento material. porintermédio da permissão para que empresas em consórcios venham a participar do certame,
atendendo às disposições contidas nos artigos 23, $1'. e 15, 1v, com a vedação do art. 33, todos da Lei n' 8.666, de 21 de
linho de 1993. desde que possa propiciar. para o caso concreto. a seleção da proposta mais vantajosa à Administração
conforme prevê o art. 3o da mesma leal
a.2. Observar que:
1 - verificada a divisibilidade material do objeto a ser licitada, cabe ao administrador. caso não o parcele em itens ou
citações' distintas.. demonstrar previamente é no . processo administrativo da licitação, a ausência das circunstâncias
previstas no art. 23, $1o da Lei n' 8.666/93
2 - o bem principal deve ser licitado separadamente dos acessórios e das pertenças. a exemplo de obras e equipamentos,
sendo que, em caso da opção pelo não parcelamento, deverá ser .demonstrado o custo-benefício dessa oscolha'sob
bispectos de expressividade dos valores envolvidos. incidência de BDI e poss.ibilidade de restrição à competitividade, entre
outros. bem como deverão ser apresentados os eventuais impedimentos de ordem técnica e económica

3 - o parcelamento material poderá propiciar a seleção da proposta mais vantajosa especialmente nas licitações de objeto de
grande complexidade. ou seja. objeto heterogêneo e indissociável cujos serviços mais relevantes demandem a conjugação
de empresas com especialidades diversas e/ou com plementares para sua boa consecução,' sem prejuízo da aplicação dessa
forma de parcelamento a outros casos em que puder proporcionar tal benefício à Administração
4 - com vistas ao aproveitamento da economia de escala, é possível, em uma. licitação dividida em lotes e/ou itens. a
apresentação. pelos interessados, em envelopes distintos, de pro.postas. de preço tanto para os lotes e/ou itens licitados
ndividualmente como uma proposta de preços geral para todos os lotes e/ou.itens. sendo condicionante para a vitória dessa
proposta geral que ela seja inferior à somatória das melhores propostas individuais de preços para os lotes e/ou itens, bem
como que os preços sejam exequíveis, conforme disposto no art. 48 da Lei Ro 8.666/93, e que na hipótese de aditamento
contratual, o valor total 'despdndido não supere aquele que se obteria com a adjudicação das propostas individuais. Além
disso, deverá ficar justificado nos autos da licitação qlie a complexidade da contratação da obra, do serviço ou do
fornecimento de bens. pretendida pelo certameÍcaso ocorra a adjudicação de todos lotes e/ou itens a um único licitante, não
provocará o risco de inadimplêncía do contratado. nas condições e prazos convencionados

Os órgãos e entidades do Distrito Federal nas licitações e contratações públicas que venham a realizar, deverão:

4 Árt. 8o Será estabelecida cota reservada para as entidades preferenciais nas licitações para aquisição. de bens,: serviços e
obras de natureza divisível,.desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto.
$ 1a O item ou objeto em que for aplicada a cota resewada passará a ter dois subitens, sendo:
1 - um,com limita máximo ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para a cota reservada, destinado exclusivamente
às entidades preferenciais;. e

outro subitem com o percentual complementar destinado ao m ercado geral.
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13 Na .licitação em tela, consideramos que o objeto é perfeitamente

divisível, sendo viável a adição do cota reservada às entidades preferencais

conforme estabelece a Lei Distrital n' 4.611/2011 regulamentada pelo Decreto

Distrital nQ 35.592/2014

14 Verificamos. ainda. que o Item 17 do Edital (H. 15') permite a

subcontratação de parte dos serviços propostos até o limite de 20% (vinte por cento)

das obras/serviços. conforme previsto no art. 72 da Lei n' 8.666/93. Contudo, o

Edital deixou de contemplar a exigência de subcontratação compulsória de
entidades preferenciaís, conforme estebelece o art. 27 da Lei Distrital n' 4.61 1/201 1 ,

regulamentado pelo art. 2', incas'o IVs:. c/c o àrt. 9o6 do Decreto Distrital n'
35 .592/201 4

15 Portanto, como o edital prevê a possibilidade de subcontratação

deveria estebelecer, por força do disposto na legislação distrital, a.subcontratação

compulsória às entidades preferénciais, inclusive, fazendo constar no termo

editalício todo o: regramento previsto no art. 9' do referido Decreto Distrital.

Da Leí Distrital n' 6.11 2/2018

16. Verificamos que o Edital deixou de..prever em seus termos a

5 Art. 2o As licitações públicas do Distrito Federal devem observar, em benefício das entidades preferenciais, es'pecialmente o
seguinte:

IV , subcontratação compúlsória até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do objeto.

6 Art. 9o O instrumento convocatória poderá estabelecer a exigência de subcontratação compulsória de entidades preferenciais
até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do objeto.
$ 1o O limite percentual indicado neste artigo não impede a fixação de outro limite para subcontratação gera
$ 2' Na fase de habilitação. o licitante indicará as entidades que subcontratará. com a descrição dos bens e serviços a serem
fomecidos e seus respectivos valores
S 3o O contratado ficará responsável por verificar a habilitação das subcontratações que realizar, sem prejuízo da fiscalização
sob responsabilidade do órgão contratante, e,será responsável pelo adimplemento integral do contrato
$ 4' Assinado o contrato. ':serão emitidas as notas de empenho em favor do contratado e,' no caso das entidades
preferenciais, empenho direto em favor das subcontratadas
gã;'tuo pagamentode cada etapa'ou parcela, será verMcada a regularidade com a seguridade socíale o cumprimento das
obrigações trabalhistas da contratada e da subcontratada em relação ao efetivo de pessoal que contratar
$ 6o No caso das entidades preferenciais subcontratadas, será concedido, se necessário. o direito de saneamento.
$ 7o A empresa contratada deverá substituir a subcontratada, na.parcela referente à subcontratação.compulsória, no. prazo
m áximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, salvo se demonstrar a inviabilidade da.substituição. .
$ 8a A extinção da subcontratação a que se refere o parágrafo anterior deverá ser justificada e comunicada à Administração
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
$ 9' A empresa contrãada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade. gerenciamento centralizado e qualidade.da
subcontratação, podendo recomendar ao órgão contratante, justificadamente, suspensão ou glosa de pagamentos
$ 1 0 Não se aplica a exigência de subcontratação compulsória quando o lícitante for entidade preferencial
$ 1 1 Não se aplicará a subcontratação compulsória

para o fornecimento de bens
quando for inviável, sob o aspecto técnicos e
quando representar Óreluízo' ao conjunto õu complexo do objeto a ser contratado. de forma devidamente justificada.
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aplicação das exigências previstas na Lei Distrital n',6.1 12/2018, que dispõe sobre a

obrigatoriedade da. implantação do Programa de Integridade nas empresas que

contratam com a Administração Pública do Distrito Federal, conforme estabelece o

seu art. 1 57

17. Nesse sentido, iremos sugerir que façam constar no edital as

exigências previstas na referida Lei

Dos Critérios para Habilitação

18. O item 5 do Edital (fls 04/051) apresenta os requisitos para a

hábil.itação das empresas licitantes para o certame

19. Os critérios de habilitação estabelecidos no edital estão adequados

com ob requisitos previstos no art. 58õ, da Lei n' 13.303/2016, que, diante da

omissão de detalhamentos de quais documentos seriam exigíveis na Lei das

Estatais, verificamos que estão coerentes com. aqueles previstos nos arte. 27 a 31

da Lei n' 8.666/93

20 No entanto, no que se refere aos requisitos para a comprovação da

qualificação técnico-operacional previsto no item 7.3 do Termo de Referência (üs

26/271), a CODHAB exige que os licitantes comprovem quantitativos fnínimos para

execução de terraplenagem, conforme tabela a seguir reproduzida, em desacordo

com a legislação

A APRESENTAR - 20%UNID Total estimadoD

21 .0001 05.000Execução de serviços de fundações m

21 0.000m2 42.000Execução de

7 At't. 1 5. Cabe a cada esfera de Poder do Distrito Federal fazer constar nos editais licitatórios e nos instrumentos contratuais a

aplicabilidade desta Lei.

8 Art. 58. A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros=
exigência da apresentação de documentos aptos a comprovar a possibilidade da aquisição de direitos e da contração de

obrigações por parte do licitante
qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros

estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório
capacidade económica e financeira

IV .- recolhimento de quantia a título de adiantamento, tratando-se de licitações em que se utilize como critério de julgamento
a maior oferta de preço.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesso www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 7BOACOE0



e-DOC 7BOAC
Proa 1 8124/20 1

Fls.: 7

Proa.: 1 8124/18TRIBÜN.M, OE CONTAM DO DISTRITO FEDERAL
SKCKKTAitlA DE ACONIPANlIANIENTO

QUARTA DIVIg.IO DE ACOMPANIIANIENTO

21 . Em análise à planilha orçamentária e ao projeto, constatamos que os

serviços de "mov'imentação de terra" não se configuram como o de maior relevância

e valor significativo,' representando apenas em torno de 5% do custo total previsto no

edital, ou nos termos do art. 58, inciso ll8, da Lei n' 13.303/2016, não se afigura

como parcela do objeto técnica e economicamente relevantes. Nesse sentido,

iremos sugerir que seja excluída .das condições para comprovação da qualificação

técnico-operacional a exigência de. comprovação de quantitativo mínimo para o

quesito "Execução de terraplenagem'

Do Custo Estimativo

22. De acordo com o item 6 do Termo de Referência (fls. 25/261). o

quadro a seguir reproduzido apresenta o custo estirüativo previsto para o certame:

2.0 LTOTAL PARA GRUPO.$ DE,A'

9'i'.244,6iaw,es

letal para: até 7$ !uposd;e 20 lote zs3.1:slzJ3

ãl ,497;;i90,alTa&al Gei:al

TOTAL PARA 81 :LATE
(séwiçós $e fündaç$ü} ' fTL:

n$ 2a.ez'9.7ó

23. Esclarece, ainda, no subitem 6.4 que, .quando emitida a Ordem de

Serviço, poderá ser designada para até três locais diferentes, ficando a contratada

obrigada a prestar serviços itinerantes. Assim, acrescentou que não será permitido o

acréscimo de valores para administração de obras,.permanecendo o valor cotado

para T20L, conforme exempjbs apresentados no TR e reproduzidos a seguir:
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6.3. Para exempliâcaçãa dos cálculos :dos vàloíes das conüatos segue as orientações abaixo
Par exemplo:
Hi:pótese Oi
Pa'a um contrato com 20 ('rente) lotes:

20 (víate} vezm ;o "R.' adícionadc' a Q]. (uú) vez o "'T2DL:
(2Q x 'Ü) + (l x T2aL> =12a x 20-829,76) + (1 x 3.375.37} = R$ 41 9.97Q,57
onde TL é a Íoeal por Lote e T28L é io Total pam cada 2a Lajes

Hi.pótese 02
Para um conüato cam: l O {dez) lotes:

í o (dez) vezes ó "n..' adicionado a Ol} (um) vez o "T20L', .
{1 0 x TL} '+ {l 'x T20L) :=('ia x 20.829.76) + {'i x 3.Ê7S.37) : R$ 21 1 .672,9'
t)nde tl é o Total par Lote e T20L é o Tatai para cada 20 Latas

Hii)ótese ©3
Para um contrato mm 30 (trinta) lotes:

30 (ki;Ma) vezes o 'TL=' adicionado 8 a'2 (albas) vezes a. 'T20L',
(30 x TL} + (2 x T20.L) :€30 x 2D.829.76) '+ (2 x 3.375,37} = R$ 63]«643.S4
onde n.. é o Tala! por Lote e T2a;L é.o Toeaí para cada 20 Lotes.

hipótese 04
Para un] contrato coll] 40 11Quarenta} lotes

4a (quarenta) vezes o 'TL" adicionada a Q2 (duas) vede.s o 'T2aL',
.4Q x TL) + (2 x T2ül) =€4a x 2C.829.76) + (2 x 3:375,37} = R$ 839.94'Ê.14
onde TL é o Total; poí Lote e T28L é o Tata$ para cada 20 :Lotes

Hipótese Q6
Para um contrata com: 50 (ói quente) :Iates!

Sa (cirtq:Benta) vezes:o 'TL' adicionado a a3 etrês) vez;es o 'T2QL";
(5a x TL) 'i(3 xT20L) :(5a x 20-829.76) + (3 x 3.375,37) : R$ 'Ê.Q5'1 -6't4,1'1
ande 'Tt. é Q Total por Lote e T2al é o Ta&al para cada 2a Latos

E assim poí ;diante

ou seja:
o va$oí :máximo do contento poderá c:cegar até a:

1 5a;0 (hum mi} e quinhentos) vezes o U' a:dicianad0 8 75 (setenta ;e einco} vezes o 'T20L'
('1 '58Q x TL} + {75 x T20L) = R$ 3.1 .497.792;73
onde TL é b Tatai por Lote e T2al é o; Teta! f:laia cada 20 Lotes.

24. A CODHAB disponibilizou a planilha orçamentária nas duas versões

de tributação previdencíária, "desonerada" e "não-desonerada", tomando por base

os custos unitários referenciais da tabela SINAPI de março/2018. Adotou, também, o

BDI apropriado pala cada versão de orçamento

25. No caso em tela, a Jurisdicionada optou pela versão "não-

desonerada" por ter se mostrado mais vantajoso, em consonância com princípio da

economicidade e aderentes ao entendimento mantido por esta Corte nas Decisões

nos 1 .663/2017 e 3.370/2017
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CONCULSÃO

26. Da análise do Edital e..óos documentos anexosl identificamos

írüpropriedades que impedem a,continuidade do certame, pela existência de falhas

que podem comprometer a obtenção de propostas mais vantajosas para a

Administração, uma vez que não foi procedida a divisão do objeto em lotes, bem

como exigência indevida para a comprovação do quantitativo mínimo para a

qualificação técnico-operacional.

27. O Edital não aplicou as exigências previstas na Lei Distrital no

6.112/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do Programa de

Integridade nas empresas que contratam com a Administração Pública do Distrito
Fédera l

l

28. Foi constatado, também, que não foi adotada a destinação de

lotes/itens às entidades preferenciais, nem a adoção da subcontratação compulsória

às ME e EPP, conforme estabelecidos na Lei Distrital Ro 4.61 1/201 1 , regulamentada

pelo. Decreto Distrital n' 35.592/2014

29. Além disso, a Jurisdicionada deixou. de encaminhar ao Tribunal os

documentos. solicitados nas alíneas "e", "gT,-"h" e "k" do Ofício n' 290/2018 - 4'

DIACOMP, impossibilitando a verificação dos requisitos formais que devem constar

rio processo administrativo como, estudos. técnicos e económicos que balizaram a

elaboração do edital e prometo básico. autorizações e licenças ambientais e da

patrirhõnio histórios, se exigível, pareceres técnicos e jurídicos, e a composição da

comissão de licitação

30. Logo,. como as impropríedades identificadas no edital sugerem a

necessidade de imediatacorreção. com fulcro no art. 87. 5 3o. da Lei n' 13.303/2016

c/c o art. 277. do RITCDF, iremos propor a suspensão da Concorrência n' 1 1/2018,

até ulterior deliberação desta Corte, para que sejam efetuadas as medidas corretivas

às impropriedades apontadas nesta instrução e/ou apresentadas as devidas

justificativas
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Pelo exposto, sugerimos ao egrégio Plenário que

1.- tome conhecimento do Ofício n9 1.416/2018 - CODHAB/PRESA

(e-doc EOE2B345-c. Peça 04)l dos documentos disponibilizados em

meio digital, juntados aos autos na aba "ASSOCIADOS" do sistema

e;'l'CDF, conforme registrado no "Termo" (e-doc EB7EABAB-e, Peça

05)l do edital Concorrência n' 11/2018 (e-doc B6E55B4C-e Peça

02)

ll' -- determine à Companhia de Desenvolvimento Habitacional dó

Distrito Federal - CODHAB que, com fulcro no art. 87, $ 3', da Lei n'

13.303/2016, c/c art. 277 do RI do TCDF,. suspenda a Concorrência

n' 11/2018, até ulterior deliberação desta Corte, para que sejam

adotadas as medidas a seguir, encaminhando cópia comprobatória.

ao Tribunal, e/ou apresente as devidas justificativas:

a) promova o parcelamento formal do; objetó. com vista ao
atendimento do art. 23, $ 1', da Lei n' 8.666/93 e à Decisão

Normativa - TCDF n'. 02/20121

b) nclua rlo Edital. cota reservada destinada às entidades

preferenciais de até 25% do objeto, conforme disposto no art. 48,

inciso 111, da Lei Comple,mentar Ro 123/2006 c/c art. 23 da Lei
Distrital no 4.611/2011 e no art. 8' do Decreto Distrital n'

35.592/2014, em harmonia com o reiterado entendimento

manifestado por esta.Corte de Contas,, como nas Decisões n's
826/2017, 1.751/2017, no Despacho Singular n' 274/2017 -

GCPM, .ratificado pela Decisão n' 2.105/2017, e no Despacho

Singular no 290/2017 -- GCPM, ratificado pela Decisão n'
2 .366/201 7

c) adeque o item 17 do. Edital,, de. modo que,seja observada a

subcontratação compulsórias dos serviços às entidades

preferenciaisj~ conforme estebelece o dispositivo previsto no art.

27 da Lei Distrital n' 4.611/2011 regulamentado pelo art. 2'
inciso IV, c/c ó art. 9' do Decreto Distrital Ro 35.592/2014;

d) inclua no Edital as exigências previstas na Lei Distrital .n'
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Proa.: 1 81 24/18TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ACONIPANIIANIENTO

QUARTA DI\'ISCO DE ACOMPANI{A)LENTO

6.112/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação

do Programa de Integridade nas empresas que contratam com a

Adrüinistração Pública do Distrito Federal, conforme estabelece o

seu art. 151

exclua o quesitÓ "Execução de terraplenagem" previsto no item
7.3 do Termo de Referência, relativo à comprovação de
quantitativos mínimos para a qualificação técnico-operacional.

uma vez não se afigurar como parcela do objeto técnica e
economicamente relevantes, conforme disposto no art. 58, inciso

11, da Lei n' 13.303/20161

encaminhe ao Tribunal os documentos solicitados nas alíneas "e'

:g", "h" e "k" do Ofício n' 290/2018.-- 4' DIACOMP. uma vez que
sua ausência impossibilitou a verificação dos requisitos formais

necessários ao processo administrativo

e)

D

111 - autorize

a) o envio do Relatório/Voto, da Decisão que vier a ser proferida.

bem como da presente instrução à CODHAB e ao Presidente da

Comissão de Licitações para o cumprimento das medidas
determinadas no item ll destas sugestõesl

b) o retorno dos autos à Secretaria de Acompanhamento para os
devidos fins

Brasília(DF), 26 de junho de 201 8

À consideração superior.

Hugo Tomaz Neto Moraes
Auditor de Controle Externo

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário

Em,26 de junho de 2018.

Antonio Carlos Dantas de Oliveira
Diretor da DIACOMP4
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