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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDENCIA
SECRETARIA DAS SESSOES

Ofício nP 2108/2018-GP

Brasília-DF, 03 de Abril de 2018

Prezado(a) Senhor(a)

Em conformidade com o art. 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 inteiro teor da Decisão ne 1402/2018, com o(s) documento(s) e/ou processo(s) nele(a)
indicado(s), proferida por este Tribuna] na Sessão Ordinária ng 5027, realizada em 03/04/201 8,
quando apreciou o Processo he 8838/2018-e.

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

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

Atenciosamente

Secretário das Sessões

Ao(A) Senhor(a)
CLAYLTON FERREIRA ARAGAO

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

felipe.medina RECEBIDO NO PROTÕGOLO
GODHAB
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTINTO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSOES

TCDF/Secretaria das Sessões
Folha
Processo: 8838/2018-e
Rubrica

Sessão Ordinária NO 5C)27. de 03/04/2018

PROCESSO Ne 8838/20],8e

RELATOR CONSELHEIRO ANTON10 RENAMO ALVAS RAINHA

EMENTA : :Concorrência n' 7/2018 - CODHAB/DF, lançada pela Companhia de
Desenvolvimento Habitaciona! do Distrito Federal - CODHAB/DF, tendo por objeto a
contratação de empresa especializada para a execução da obra de l(uma) Unidade Básica de
Saúde para 7 (sete) equipes, localizada no empreendimento Parque do Riacho, situado no
Riacho Fundo ll

DECISÃO Ne 1402/2018

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu:, 1 - tomar
conhecimento do Edital da Concorrência 007/2018 - CODHAB/DF e anexos (peças 2, 4 e 5); 11

com esteio no art. 277 do RI/TCDF, c/c o art. 1 13, $ 2e, da Lei ne 8.666/1993, determinar à

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF que
suspenda, ad cautelam, a licitação em tela, até ulterior deliberação deste Tribunal, com
vistas à correção das falhas identificadas no Edital, adotàndo as providências abaixo
enumeradas1la) encaminhe parecer que demonstre a aprovação do Edital e Minuta do
Contrato pela assessoria jurídica; b) encaminhe a documentação de responsabilidade técnica
relativa à atividade de elaboração dos projetos de engenharia, orçamento e cronograma
físico-financeiro, consoante a Resolução n.e 1.025/2009 do CONFEA, artigo le da Lei n.e
6469/1977 e Decisão TCDF n.e 5749/2012; c) faça constar no projeto básico apresentado a
memória de cálculo de apropriação dos quantitativos de todos os serviços que compõem a
planilha orçamentária, nos termos da legislação vigente; d) em relação à habilitação técnica:
i) reveja a quantidade mínima exigida para a condicionante de habilitação técnico-
operacional, limitando esse valor a no máximo em 50% do total do quantitativo previsto na
obra, consoante Decisão TCDF nP 6.61 0/2010; ii) faça constar no Edital, de forma específica,
quais serviços serão objeto de qualificação técnico-profissional, consoante Decisão no
273/2018. e) em relação ao orçamento estimativa: i) afina a possibilidade de ampliação do
número de reaproveitamentos das chapas de madeira resinada, para, em consequência,
revisar as composições de referência de todos. os serviços contemplados na planílha
orçamentáriâ relativos à forma de madeira refinada em atenção ao princípio da
economícidade; ii) reveja a. metodologia de apropriação do quantitativo e do custo praticado
para os itens "VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES", "TECNICO EM
SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES", "AUXILIAR
TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES" e .'.AUXILIAR DE
SERylÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES".: adotando a metodologia
definida na publicação Metodologias e Conceitos do SINAPl; iii) apresento as cotações de
preço que sustentem a adequação dos custos praticado para o serviço (SISVEN-01)
SISTEMA DE VENTILAÇÃO, UMIDIFICAÇÃO E DESINFECÇÃO"; f) estabeleça no Edital em

exame critério objetivo de medição dos elementos vinculados à Administração Local da obra,
estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira do objeto contratado, com
fundamento no Acórdão TCU ne 2.622/2013 l Plenário e Decisão TCDF n' 3.370/2017; g)
apresente as composições dos BDls praticados na planilha de .referência, nos termos do
Acórdão TCU ng 2.622/2013 - Plenário da Decisão TCDF na 1.583/2014;:111 com esteio no
art. 277, $4e, do RI/TCDF, determinar à CODHAB/DF club,;n(i prazo 15 (quinze) dias,
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apresente ao TCDF as justificativas pertinentes acerba das falhas relacionadas no item ll; IV
autorizar: a) o envio à jurisdicionada e ao Presidente da Comissão da Licitação de cópia da

Informação ne 90/2018, a fim de subsidiar o atendimento do item 11; b) o retorno dos autos à
Secretaria de Acompanhamento - SEACOMP, para os devidos fins

Presidiu a sessão a Presidente, Conselheira ANILCEIA MACHADO. Votaram os Conselheiros
RENATO RAINHA, INÍCIO MAGALHÃES FILHO, PAULO TADEU, PAIVA MARTINS e
MÁRCIO MICHEL. Participou o representante do MPjTCDF, Procurador-Geral em exercício
MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA. Ausente o Conselheiro MANOEL DE ANDRADE

SALA DAS SESSOES, 03 de Abril de 2018

\

Secretário das Sessões

Do. nto assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesso w.tc.dflgo\r.br/autenticidade e in6ormc o cdoc 76CDCF3D


