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Prezado(a) Senhor(a)

Em conformidade com o art. 5e da Portaria-TCDF n' 7/201 7, publicada

i=:193=ÉH=iE?b'=1;===EaB:n:?:
quando apreciou o Processo n' 44295/201 7-e

Na oportunidade, informo que o(s) documento(s) relacionado(s) ao
mencionado processo, quando disponível(is) para consulta, encontra(m)-se no endereço
eletrõnico 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.br - Espaço
do Cidadão Acompanhamento por e-mail)

Atenciosamente

Di. l..,
'8Êê:+ã+h.iêio Da Silvo

Secretário das Sessões

Ao(À) Senhor(a)
CLAYLTON FERREIRA ARAGAO RECEBIDO NÕ PROTOCOLO
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Brasília - DF
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Proc 44295/201 7-e

TNBUNAL DE CO}JTAS DO DISTNTO FEDERAL

SECRETARU DAS SESSÕES

TCI)F/Secretaüa das Sessõ
Folha
Processo: 44293Z201]=e
Rubrica

Sessão Ordináúa Ne 5011, de 25/01/2018

PROCESSO Ne

RELATOR : CONSELHEIRO PAULO TADEU VALE DA SILVA

EMENTA : Exame do Edital da Concorrência n' 03/2018 - CODHAB/DF (e-DOC:
OIFAI Beba ), da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal,

dois lotes (grupos), na forma de execução indireta, tipo menor preço, sob regime de
empreitada por preço global.

DECISÃO Ne 100/2018

ll!:: IU S$ÇEI IBkl
100.000.041/2018-PRESI/CODHAB/DF (e-DOC: E7DFIDDD-c) e demais documentos

CODHAB/DF até ulterior deliberação desta Corte, com vistas à correção das
medidas indicadas, ou à apresentação das justificativas, caso queira manter os
termos originais da licitação, encaminhando cópia ao Tribunal: a) informe ao Tribunal
sobre a legalidade de aplicação da Lei das Estatais na licitação em tela, ante o
disposto nos ans. 40 e 91 da referida lei e no Parecer n.a 897/2017~PROCON/PGDF,
da Pmcuradoria-Geral do Distrito Federal PGDF; b) em relação à habilitação
técnica: i) ajuste o regramento firmado no item 9.2 do Projeto Básico, relativo ao item
5.1.2 do Edital, de modo a exigir a apresentação tanto da Anotação de
Responsabilidade Técnicas - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - KKI,
juntamente com as respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT, emitidas pelo
conselho de fiscalização profissional, para comprovação da qualificação técnico-
profissional; ii) suprima o item 9.3.1 do Projeto Básico, relativo ao item 5.1.2 do
Edital em face de o CREA não certificar atestado de capacidade técnico-operacional,
adaptando o referido dispositivo, caso entenda necessário, ao previsto no item lll.b
da Decisão TCDF n.a 347/2017; iii) faça constar no Edital, de forma específica, quais

serviços serão objeto de qualificação técnica, nos termos do incisa 11, art. 58 da Lei ng
13.303/2016; c) em relação ao orçamento de referência: i) compatibilize os preços
unitários de todos os serviços e insumos idênticos presentes na planilha orçamentária
de referência, bem como aplique o BDI adequado à natureza do item de custo; ii)
reveja toda planilha orçamentária de modo que se faça constar apenas serviços,
assim como insumos e equipamentos de maior relevância material, sob os quais se
faz necessário a aplicação de um BDI diferenciado; d) reveja o cálculo e a composição
do BDI, nos termos do Acórdão TCU ne 2622/2013 - Plenário e da Decisão TCDF ng
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1583/2014; e) elabore orçamentos nas duas condições de recolhimento de tributos
previdenciários e adote como referência o que obtiver o menor valor global, em
consonância com o princípio da economicidade e Decisão TCDF nQ 1663/2017; 111

autorizar: a) o envio de cópia desta decisão, do relatório/voto do Relator, bem como
da instrução à CODHAB/DF e ao presidente da comissão de licitação, a fim de
subsidiar o atendimento do item 11; b) o retorno dos autos à Secretaria de
Acompanhamento para os devidos fins

Presidiu a sessão a Presidente, Conselheira ANILCEIA MACHADO. Votaram os
Conselheiros MANOEL DE ANDRADE, RENATO RAINHA, PAULO TADEU e MARCIO
MICHEL. Participou o representante do MPJTCDF, Procurador MARCOS FELIPE
PINHEIRO LIMA. Ausentes os Conselheiros INÍCIO MAGALHÃES FILHO e PAIVA
MARTINS.

SA]..A DAS SESSOES, 25 de Janeiro de 2018

Secretário das Sessões

I'\fh/\B An f\ nnnq qAfln fJ f+q+nln+AHtA Dnq.n T,a+Bq4 a'- nfq nnflq atq»PAn naAn n qTnirr r õ r14
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO CONSEL}IEIRO PAULO TADEU

Processo n'

Jurisdicionada:

44.295/2017

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito
Federal ü CODHAB,/DF

Assunto: Licitação

Valor estimados R$ 29.346.089,45

Data de abertura 29/01/2018, 10h15min

Concorrência n' 03/2018 -. CODHAB/DF: Contratação de

empresa para execução de empreendimento habitacional de

interesse social localizado no Setor Habitacional Sol

Nascente, Trecho 01, Etapa 01, Quadra 700, em Ceilândia,

de acordo com os proletos técnicos, especificações, serviços

e orçamento, contidos no Projeto Básico, Anexo l deste

Edital, em atendimento à política habitacional do Governo

do Distrito Federal Análise de Edital. Corpo Técnico:

sugestão de suspensão do certame e detemiinações à

Jurisdicionada. Voto convergente: pelo conhecimento da

Edital, suspensão cautelar do certame e expedição de

determinações à jurisdicionada.

Ementa:

RELATÓRIO

Tratam os autos do exame do Edital da Concorrência n' 03/2018

CODHAB/DF (e-DOC: 01FAIFF6-e ), tendo como objetivo a contratação de empresa

para a execução de empreendimento habitacional de interesse social localizado no

Setor Habitacional Sol Nascente na Ceilândia, em atendimento à política habitacional

do Govemo do Distrito Federal, em dois lotes (grupos), na fomla de execução indireta,

na modalidade .concorrência, tipo menor preço,: sob regime de empreitada por preço

global, o prazo de execução das obras será de 10 meses(item 18.1 do Edital)

Documento assinado digitalménte. Para verificar as assinaturas,'.aeesse www.tc.df.gov.br/auteiitícidade e informe o edoc A2850008
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FRIBUNÁL DE CONTAS DO DISTRITO FEDEjtAL
GABINETE DO CONSELHEIRO PAULO TADEU

O Aviso de Licitação foi publicado 'no DODF em 28/10/2017 (e-DOC

04AA58E8-e) prevendo para o dia 29/01/201 8 a data abertura das propostas.

O valor estimado totaliza 29.346.089,45 (vinte e nove milhões, trezentos

e quarenta e seis mil,-oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Em análise do edital, a Unidade Técnica, por meio da.Informação na

1 8/20 1 8-4' Diacomp (e-DOC 7 ] 9B96E0-e), considerando a ocorrência de pendências

procedimentais na fase intima do certame, sugere ao Tribunal que determine a

suspensão da Concorrência em exame. Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos

do pronunciamento do órgão instrutivo:

r..J

11.1 - Da Qualificação Técnica

24. Cpm relação à qualificação técnica, o item 5. 1 .2 do Edital dispõe:
s. l. l. .

5.1.2.i. . Pata a habilitação técnica, o !icitanfe devem''á apresentar as
Informações e dommerttos previstos rlo item 9 do Prqeto Básico. .4nelo J
deste Edita!.

25: Por süa vez, o citado item,do Prometo Básico disciplina:

).2.. Comprovação .da CAPACITA ÇÀO TECNICO-PROFISSIONAL, para
cada especialidade corutante nos Anão l.c(, Orçamento) e Anão l.a
'Projetos), mediante apresentação de Certiçião de Aceno Técnico : CAT.
àpedida pelo 'CRE.A oü CAU da ?'egião pertinente, nos termos da
.egislaçào aplicável, em nome do(s)' responsável (is). técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participarão da obra, lou Anotação de
Responsabilidade 'Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
técnica - RRT, que demonstre a aptidão para desempenho de ati-cidade
pet"tenente para .cada tipo de serviço executado compatíve! em
=al"acteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitação

).3. Comprovação da CAPACITAÇAO TECNICO-OPERACIONAL

nedialtte apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoa
jurídica de di?"eito público ou prhadojeÚ úóme do ticitante. relativos à

zxecução~de obt"as compatheis àom i) objeto dà licitação, aceitando-se o
somatório de atestados desde que os sewiços (4ue lke deram origem tenham
;ido prestados em concomitância de períodos, conforme Decisão TCDF n'r7ÇÇ/7nr7 . i '; }

Dócumçnto assinado digitalmente. Para veriâcar as assinaturas, acesse www.tc.dflgov.br/autenticidade e informe o edoc A2850008



e-DOC A2850008-e
Proa 44295/2017-e

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO CONSEI,nnRO PAULO TADEU

27. AÓ dispor sobre Anotação de Responsabilidade Técnica e Acervo
.'l'échico .Profissional, a Resolução n' 1..025, 'de 30 de outubro de 2009 do
Confea, regulamenta:

segu]

Ar{. 13. Para os efeitos legais,
oarticipgç

espondente

=;J '.ppw:w.í;gZIHl:=Z1;8B '=
'arágrafo único. Constituirão o acervo técnico do profissional as
ntivid at'ndam às seguintes
condições:

!.-::

ÜIê$1ÉIIãam:;ZB'=M:.;M;,;*BSSI':'lg'â'I

Documento assinado digitalmente. Para verifíêar as assinaturas,acesso 'www.tc.df.gov.br/autenticidade e .informe o edoc A2850008
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rRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABI]VETE DO CONSELHEIRO PAULO TADEU

11 -: não.tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado atestado que
:omprove a acecução de parte dàs athidades neta consignadas
Í..J

Art. 49. 4.ÇgayÊa.4Ê.dSgnlalÉÊnlglLÉÉdló o instrumento que certifica,
para os efeitos legais, que consta dos assentantentos do Crer cl anotação
ia responsabilidade técnica pelas atividades consignadas }ao acervo
:écttico do pro$ssiona{

Art. 50. A CAT'deve ser requerida aa Crer pelo proÚssianal por meio de
faPmulário próprio: conforme o Anexo 111, com indicação do período ou
!spec$cação do número das ÁRT's que constarão da cwtidão:

)arágrclfo ünico= No caso de o profissional g:29ç111çgr ART de obra ou
querimento deve

comprove a .qfetiva participação do pro$ssianal }la execução da obra ou
prestação do sewiço, período e as

28 Frente as informações apresentadas, constatamos~l que ao exigir; por
exemplo, somente :a ART como comprovativo de qualificação técnica.
profissional, a Administração pode incorrer na falha de aceitar um documento
que, apesar de atestar um responsável técnico incumbida peia execução de uma
obra, a obra em questão poderá não ter sido executada, tendo em conta a
necessidade de o registro. dessa ART se dar antes do início dela, consoante
define o art. 28 anteriormente transcrito

29. Nessa perspectiva, a Decisão:TCDF n' 347/2017 orientou:

) Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator. decidiu
,: 111 -- orientar a (-.) que. bata fns de habilitação técnica, em $tui'as
imitações para contratação de obras ou serviços de engenharia: a) çgW
)i)te l)or dem(lll/Inp íl paenHasv.v.\H.. an .n-- rlr s r . ''dem(tro

eté.;Êi;-
Aras quanto de: atestados

::yÜI' =U:'y+' .=ü'"''d.!« e. C'mÀI

30. Portanto :iremos * sugerir que seja determinado à CODHAB/DF que

RRT, juntamente com as respectivas Certidões de Acervo Técnico -.: CAT
emitidas pelo conselho de 6jscalizaêão profissional para 'comnrovanão da
qualiõicaçãotécnico-profissional. ' ' ''' -'" "

Documento assinado digitalmentç.. Para Verificar as assinaturas, acesse www.tc.df:gov.br/autenticidade e informe o edoc A2850008
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO CONSELI'lEIRa PAULO TADEU

ãs: ligo EhH::=s::%:::

processo ticitatório

33. O Manual de Procedimentos Operacionais do. Cria, l tatiüca esse
entendimento e ainda esclarece que':

...) o Cria nào emitirá CAT em nome da pessoa jurídica contratada para
pro'pa de capacidade técnico-operacional por falta de dispositivo legal que
o autorize a jazz-!o

34. Nesse mesma lógica, a. Decisão I'CDF n' 4.899/2016 ressaltou

g e/zâo/zá CH7.pai"a.pessoalurídíca; ' .. . :, .

35. ~ Orientação prolatada por essa Corte sobre o tema na .Decisão n
347/2017, instruiu:

K

Documento assinado (ligitatínente. .Para verificar as assinaNras, acesso www.tc.df.góv.br/autenticidade e infomie o edoc A2850008
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO CONSELHEIRO PAULO TADEU

,iêitante, ciMO a empresa cona'atada para à acepção da obra ou sel"-viço, a
teor do art. 64, $ 3', da Resolução n.' 1.025/09-CONFEA e do item ll.ü da
Z)ecísão n. ' 3.54i/20/6 r.:J.(grifamos)

36. Dessa fonna, iremos.propor qtiç sd'a detenninado à CODHAB/DF que
suprima o item 9.3..1 do Prometo Básico, relativo ao item 5.1.2 do Edital, em
face de o CRIA. não certiâcar atestado de capacidade técnico-operacional,
adaptando o referido dispositivo, caso entenda necessári'o, ao disposto oo'item
lll.b da Decisão TCDF n.'347/2017..', ; ' ';' -''''''' "' '''"'
37. Ainda eln relação a qualificação t:êcnica, ressaltamos a necessidade de a
Jurisdicionada indicar de maneira parecida quais os serviços(pucelas do
objeto) serão levados em conta na a\ filiação de condicionante de habilitação
técnicas, pois tanto o item 9.23 do(habilitação técnico-profissional) quanto o
item 9.3'(habilitação técnico-operacional) do Prometo Básico fazem isso de
fomla bem genérica

38. Sobre essa questão, a Lei n? .13.303/2016 disciplina:

Art.- S8:. IA habilitação será apreciada acclt4sivamehte a partia' dos seguintes
parametl"os

11 feto técnica ou
de acordo com parâmetros .esíabélecidos de

forma expressa no instrumento com:vacatório

39. 1 Descarte, concluímos necessári,o que a CODHAB/DF faça constar no
Edital de fomla espelíâca quais serviços serão objeto de qualificação
técnica, nos termos do Inciso 11, art. 58 da Lei n',13.303/2016. '

11.2 -- Do Orçamento Estimatívo

. .. Inicialmente, foi elaborada .a'Curva ABC abrangendo o$ itens que:
quando somados, representam 80% do custo total da obra. Constatamos.
então, que a curva em questão contemplava 78 itens. Desse mo(io
considerando a limitação de. tempo e o impacto da representatividade

àe 5ula2.de ca cuum doslida. oboptamos por restringir a Culta ABC ao limite

Curva ABC

CÓDIGO
SERVIÇOS

QUANIIDA
DE

PREÇO
UN]T.s (R$)

PREÇO TOTAL
%

(R$)

ESTACA PRÉ.
MOLDADA DE

SEÇÃO m
QUADRADA,

DE 25'
TONELADAS

R$ 51,65 R$ 2.017.466,38

5 Valor inclui BDI

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www tc.dfgov.br/autenticidade e informe o éiloc A2850008
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO CONSELI'lEIRa PAULO TADEU

ITEM CÓDIGO
DESCNÇÀO
SERVIÇOS

'oos l U~D
QUANTIDA
DE

PREÇO
UMT.{ (R$)

PREÇO ForAL l 9(R$) !' 1 ''
COMPNMENTO
TOTAL CRAVADO
ACIMA DE 12M, BATE-
tSTACAS POR
GRAVIDADE SOBRE

ROLOS (EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO).
AFj03/2016 '' l

JANELA ALUMÍNIO
MAXIM AR, SERIE 25,
90 X llOCM (INCLUSO'
GUARNICAO E VIDRO
FAN'rAziA).

601.
2.895,90 R$ 558.,93 R$ 1.618.593,92 l s,sl%

CONCRETO ' URINADO
BOMBEAVEL,
CLASSE ' DE
RESISTENCIA C30,
COM BRITA
SLUMP - '130
MM,
SERVICO
BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

OEI
20+/8406

EXCLUI
DE

4.176,59 RS 335,07 RS 1.399.4S2,41 l 4,77%

M0002

LAJE EM . ' PLACA
TRELIÇAD.A h3,5cm
(ESPESSURA FINAL
h12)

4
18.352,60 R$ 52,44 R$ 962.355,29 3,28%

FORMA TÁBUA PARA
CONCRETO EM
FUNDACAO, C/
REAPROVEITAMENT
02X.

5970 1 1 .291,22 R$ 75,76 R$ 855.41 1,3 ] 2,91%

6 7363
GUARDA-CORPO EM
TUBO 'DE ACO
GALVANIZADO 1 1/2

2.451,13 R$ 339,28 R$ 831 .619,08 2,83%

7 34571

BLOCO CONCRETO
ESTRUTURAL 14 X 19
X 39 CM, FBK 6' MPA
(NBR 6136)

339.780,00 . l R$ 2,30 R$ 782.582,66 2,66%

éONTRAPISO EM
ARG.AMASSA TRAÇO
1:4 (CIMENTO E
AREIA), ' PREPARO
MECÂNICO ' COM
BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPE SSURA
4CM. AF.06/2014

8 87640 17 .924 ,06 R$ 42,00 R$ 752.802,27 2,56%

9 C0003 EMBOÇ0 0U MASSA 27.359,50 R$ 25,99 R$ 711 .176,S5 2.42%

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas; àcesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o'edoc A2850008
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO CONSEL}IEIRO PAULO TADEU

I'mM CÓDIGO OESCRIÇÀO
SERVIÇOS

DOS PREÇO
UNIT.s H''' "'"t «

ARGAMASSA - TRAÇO
1 :2:8, - PREPARO
MECÂNICO COM
BETONEIRA\ 400
APLICADA
MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA
COM PRESENÇA' DE
VÃOS, ESPESSURA DE
15 MM.

L,

CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO.
2,5 MM2, ANTl-CHAMA
450/750 V, PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS
FORNECIMENTO
INSTALAÇÃO.
AF 1.2/2015

E

10 91926 .62.722,00 l .R$ 3,95 R$ 641.980,60 2,19%

REVESTIMENTO
CERÂMICO PAl\A PISO
COM PLACAS TIPO
GRÉS DE DIMENSÕES
45X45cm APLICADA
EM '. AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE IO
M2. AF 06/2014

11 87251 18 .906,72 RS 33,95 R$ 641 .821,04 2,19%

12 88309
PEDREIRO * COM
ENCARGOS .. * l h
COMPLEMENTARES

28.417,60 R$ 21,51 R$ 61 1 .309,61 2,08%

CABO DE COBRE
FLEXÍVEL .ISOLADO.
10 MM2, ANTl-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS
TERMnqAis
FORNECIMENTO
INSTALAÇÃO.
AF 12/2015

E

13 91933 47.763,00 R$ 1 1,22 R$ 536.092,63 1,83%

14 88316
SERVENTE COM
ENCARGOS l h
COMPLEMENTARES

27.709,60 R$ 15,83 R$ 438.670,12 1,49%

REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA
PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO
GRÉS OU SEMl-GRÊS
DE DIMENSÕES 25X35
CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF 06/2014

15 87269 7.296,94 R$ 58,47 R$ 426.632,05 1 ,45%

Documento.assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e ihfol'me o edoc A2850008
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
ABINETE DO CONSELHEIRO PAULO TADEU

ITEM CÓDIGO
DESCmÇÃO
SERVIÇOS "; 1 «» is»'"" PREÇO

UNIT.s (R$)
PREÇO TOTAL 1.%
(R$)

APLICAÇÃO MANUAL
DEGESSO
DESEMPENADO .(SEM
TALISCAS) EM
PAREDESDE
AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE IOM',
ESPESSURA DE 0,5CM
AF 06/2014

16 87417 34.164,34 R$ 12,35 R$ 421.849,83 1;44%

VIDRO COMUM
LAMINADO, LISO,
INCOLOR, DUPLO,
ESPESSURA TOTAL 6
MM (CADA'CAMADA
E: 3 .MM) - COLOCADO

l .10496
1 .106,00 R$ 380,06 R$ 420.349,5: 1,43%

l
APLICAÇÃO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX PVA EM
PAREDES.' DUAS
DEMÃO AF.06/2014

18 88487 38.735,62 R$ 9,15 R$ 354.489,22 1 ,21%

APLICAÇÃO MANUAL
DE TINTA LÀTEX
ACMLICA EM PANOS
COM. PRESENÇA DE
VÃOS DE EOiPiCiOS
DE MlJLTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF:1 1/2016

19 95622 27.424,88 R$ 1 1,76 R$ 322.540,45 1,10%

Total
RS 14.747.i94,93 l 50,22%

:lél.=;i::i:'. ÍE =:H==Ê=:::=: =='"":"'
que:

existem

manilha do Bloco F - Lote l e de RS 8,38/m na planilha do Bloco.F Lote 3;

e /r Í65x} ;'rE SdA'rrHR/0, PTC, DN /00 X 7j ÀZM. SER/E XOXjtZ4L
p] Pd nçGOTO/)REZ)/HL " possui preço de R$ 10,24/un na planilha da Bloco

F -Lote l e de R$ 1 1,,12/un na planilha do Bloco F - Lote 6
COM

(72850)
DIVERSOS,

8

:COM CAMINHAM ' CARROCEklA .9T
CARGA, ÀmNOBRAS E DESCARGA DE ]çMTENAIS
M CAmiNHAO CARROCEmA 9T (CARGA E DESCARGA
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ztZ4Xt/U/Sy ': possui preço de R$ 11,09/t na planilha do Bloco F
R$ 10,99/t na planilha do Bloco F - Lote 2; '

Lote l e de

e Ó8aZ4jy ".4./C/DHÀr7Z ESPEC/HZ]Z4Z)0 COÀ/ . ,ENC:4RGOS
COIZPZ,EÃ4ENZHRES" possui preço de R$ 16,65/h na planilha do Bloco F -
Lotel e de R$ 15,21/h na planilha do Bloco F : Lote 4

Óa8Z43D . "HJ(/D.4ATTE ESPEC/HZ;JZ4Z)0 COM EATC4RGOS

COjl#)ZEIZEATZHRES" possui preço de R$ 16,65/h na planilha do Bloco F -
Lotel e de R$ 15,21/h nâ planilha do Bloco F - Lote 4; '

b :L(88260) :':CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES" na

planilha do Bloco G : Lote .4 possui preço de R$ 21,96/h na parte que
quantifica 'C:4ZÇ4D.4S PESO ZWER77?,4 HHI)O" e de RS 79,90/h na parte que
quantiâca " p'1[2,S' .E'.ESZH C]/O/VHJIZE.N'7''O "; '' ' ' " ":: r -' '' '-

21,39/h para os outros serviços

aplicação de BDI sobre .esses elementos, que em
considerados serviço (BDI de 24,85%) e outros como materiais a serem
fomecidos(BDI de 14,02%). No entanto, a julgar pela natureza por exemplo,
dLjt?E.(nóio "seemco nr BOÃwzH.tarro nr coNcErTo cow
:ONSUMO hüNIMO DE 40 M3'' .

A maior parte. das variações de preços apontadas decorre. da distinção de
de BDI sobre esses elementos, que em alguns

r v ---Jv=w -w
momentos são

por se tratar de serviço, em ocasião alguma
poderia se configurar cólno material a ser 6omecido; logo o BDI considerado
deveria ser de serviço

44. Dessa,forma, iremos sugerir ãue seja detemlinado à CODHAB/DF que
compatibilize os preçosl unitários de todos os serviços e insumos idênticos
presentes na planilha .orçamentária de referência, bem como, aplicar o BDI
adequado à natureza do item de custo(serviço ou fomecimento de material).

45. Outra observação.de. cunho geral que julgamos necessária ser registrada,
trata-se do fato de na planilha orçamentária estro listado vário:s insumos e não
serviços, conforme na sequência demonsüadoó:

6 Exemplo extraído da Planílha Orçamentária do Bloco F T-Lote 01
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COW ENCARGOS

COU ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLAST CA PROA E: ISO

ÕIãÀDÉI hA NAO APARELHAOA '2,5 X

ÕI ã:tsõ,
LARGURA B. 2,45

DE

2,5 X 7,0 CM

DE

1, SLUMP = 100 +/- 20

Ou seja, em vez de apresentar um único item na
cuz,Cun.4de

apresentado extraído da planilha Sinapi7
j eg.!1:92Ê.

iiiãÚI Ac*13.-içx-ao cawxuSlglB:.-H!:B

CONCRETO }401D;DO

€ Od . ARJüpDa. AF

47, ' A. Jurisdicionada optou por quantificar e apresentar nó orçamento todos

os elementos(materiais e mão de obra) que integram o serviço

48. Na questão aqui- .tradada, a boa prática de engenharia .de custas
recomenda que, de uma maneira geral8, o orçamentista listo na planilha apenas
serviços, os insum(k necessátids püa ex?cução deles,devem estar embutidos
denso de suas respectivas composições de custo unitário e não quantiâcados
no orçamento: pois dificultam demasiadamente a conferência em Prometo e,
consequentemente,'ín-/oco para efeito de pagamento, nos termos deânidos no
item 13.1 do Edital.

L3.].
de acordo con Q 9t 21eigle: e especÜcações fornecidos. além de estar de
:i15=L ca?i cr(»mera/??a .Psico:/inapzcefro, e/abafados e apresentados pe/a
COAr7R,4rHD,4 e aprovados pe/a COÀ'7R4THNTE, .ou pe/os serviços

:Jetivámente executados. doendo neste caso ser censurados possíveis aditivos
ou glosas de nla(erial e mão-de-obra. (gúfamo9

49. Os itens de n" 12 .e 14 da curva ABC, respectivamente Ó88309)
"/'ODRE/RO CO]W ENCARGOS COUPLEMEÀ'rHltES" e(883/ó9
SERVENTE coMÉNé.ARGOS COmpLEmENTaRES'', remetem muito bem

a dificuldade demasiada que nos referimos no parágrafo anterior, pois devido. à

grande quantidade. prevista, hão se consegue, extrair em prometo de maneira
simples, muitos menos pennite uma medição fácil.

50. Caso semelhante também podemos observar, por exemplo, no item
FORR OS' ' .

onerado ./ Dará Preço 01/07/2017 (Mesmos. parâmetros usados na

elcboraçaoda or nsmmos de tecer:naa). relevantes. em que se faz necessária a aplicação de um
BDI diferenciado
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52. Dessa forma,. entendemos necessário que a CODHAB/DF reveja toda
planilha órçamentária de modo que se faça constar apenas serviços, assim
como, insumós e equipamentos de. maior relevância material, sob os quais se
Caz necessário a aplicação de um BDI diferenciado

11.3 -- Do BDI

53. .Os BDI's praticados na planilha de referência, 24,85% para serviços e de
14,02% para fomecimento de materiais, estão relacionados à utilização do
modelo "Desonerado", conforme composição encaminhada

DE OBRA DO

ão e Reforma de Edifícios

Pls COFINS 3%

ISS

Tributo
COM desoneração

BDI Difergnclado para equipamentos

54: Da composição apresentada, é importante destacar que a obtenção da
valor Êmal do BDI não se dá por meio -da soma dos índices que'.Q compõe,
como fez a CODHAB/DF, e siiü, através da aplicação dos índices que Q
compõe em uma equação referendada no Acordão TCU n' 2622/2013 .::.
Plenário,:apresentada a seguir:

FORMULA UnLlzADA PARA cALcuLa DO BDr
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56. Em relação ao tema em questão, esta Corte prolatou na Decisão n'
1583/2014 a seguinte orientação:

reiteradamente tem decidido na seguinte direção:

li unKí:$1H$y ni
Ao final, o Corpo Técnico sugeriu que a Corte ' suspenda

cautelarmente o certame e expeça determinações à CODHAB/DF

É o relatório

9 Decisão TCDF no 1663/2017
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VOTO

Trata-se de análise:.do edital da Concorrência n' 03/2018

CODHAB/DF, tendo como olÜetivo a contratação de empresa para a execução de

empreendimento habitaciona[ de interesse socia] ]oca]izado no Setor Habitacional Sol

Nascente na Ceilâüdia, em atendimento à po]ítica habitacional do Governo do Distrito
Federal

O Aviso de Licitação foi publicado no DODF em 28/10/2017 prevendo

para o. dia 29/01/20 1 8, às l Ohl 5min a abertura. das propostas.

O valor estimado totaliza 29.346.089,45 (vinte e nove milhões, trezentos

e quarenta e seis mil, oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

A justificativa para contratação está relacionada ao fato de a

CODHAB/DF, em uma iniciativa no âmbito do Programa Govemamental Território da

Gente, buscar intervir nos espaços ainda não habitados ou invadidos em áreas de

interesse social, bem como,, tentar minimizar o déficit habitacional que anualmente

atinge 1 1 7.710 mil brasilienses.

Nesse contexto, para atingir os objetivos do programa citado, a presente

contratação toma as pr(evidências necessárias para-a contratação de empresa para a

execução de obras de edificação em terrenos de propriedade da CODHAB/DF situados

na Região Administrativa de Sobradinho, cóm vistas a atender famílias que satisfaçam

os critérios da Lei Distrital n'..3.877/2006

A Concorrência foi segmentada em dois lotes (grupos) assim divididos

(item 19.2 do Edital):
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Em suma, o objeto da contratação ejb questão corresponde a 14 edifícios

de 04 pavimentos, contendo 14 apartamentos de 02 quartos(42,09 çl:) e 08

apartamentos de 03 quartos(52,66 m') cada, totalizando 308 unidades habitacionais,

com área aproximada de 1 .71 8,21 m2 cada.

Após análise do edital, a unidade instrutória sugere à Corte que

determine à Compallhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal

CODHAB/DF com fulcro no art. 87, $ 3', da Lei n' 13.303/16, c/c o art. 277 do

RITCDF, que suspenda a Conconência n' 03/2018 - CODHAB/DF até ulterior

deliberação desta Corte, com vistas à correção das medidas indicadas, ou à

apresentação das justificativas.

Dispõe o art. 277 do RITCDF

Para a concessão de medidas cautelares, exige-se a presença da fumaça

do bom direito e a possibilidade de dano de difícil reparação. Vale dizer: devem ser

demonstradas a plausibilidade do direito vindicado e a possibilidade de seu

perecimento, caso não seja aditada a medida de urgência.

No concemente ao ./bmus boné !urss, necessária a correçao aas

}mpropriedades elencadas na instrução, ora encampadas por este Relator, pois dará ao

procedimento licitatório a escorreita aplicação dos princípios da isonomia e da ampla

competitividade do certame. Assim, ao menos neste exame superficial, próprio desta

fase processual, reconheço a presença cla fumaça do bom direito invocada como

fundamento da cautelar.
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O perícu/zlm z/z mora decorre do fato de que a abertura da licitação dar-

se-á em 29/01/2018, às IOh15min. Caso a providência cautelar não sqa deferida,

posterior decisão desta Corte acerca do saneamento da irregularidade apontada restará

frustrada.

Realmente, coinpulsando os autos, assiste razão à unidade técnica para

que esta Corte acabe as sugestões lançadas, pois, em princípio, constato a ocorrência de

irregularidades na fase intima do certame, além da necessária correção do item 5.1.2

do edital, das planilhas de preço e composição do BDI.

Nessas hipóteses, exsurgem os requisitos autorizadores. para a concessão

da cautelar a fim de suspender oprocedimento licitatório em voga, evitando-se, assim,

a ocorrência de irregularidades/ilegalidades suHlcientes a macular o escorreito

andamento da licitação.

Neste Sentido, ressalto as observações do Corpo Técnico, contidas nos

$$ 30 e 3 1, 44 e 57 a 59 da Infomiação n' 18/2018:

ãdeque o regramento âimiado no ,item 9.2 do Projeto Básico, relativo ao item
5.1.2 do Edital, de modo a exigir a apresentação tanto da 'Anotação de
Responsabilidade Técnicas -: ART ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, juntamente com as respectivas Certidões de Acervo Técnico -- CAT
emitidas pelo conselho de, fiscalização proÊissiónal para comprovação da
qualificação técnico-proâlssional

31. Outro dispositivo do Edital 'que também entendemos passível de
correção, refere-se à exigência de, na comprovação da ça2aç114çãe. técnico-
g2ÊraÊ onal: os atestados apresentados serem devidamente registrados no
ÁREA ouCAU,.de abordo com.d demandado no item 9.3.1 do Pr(}jeto Básico.

(...)

44 Dessa forma, iremos sugerir que seja determinado à CODHAB/DF que
compatibilize os preços unitários de- todos os serviços e iniumos idênticos
pjlesentes .na planilha orçamentária de referência, bem como, aplicar o BDI
adequado à natureza do item de custo(serviço ou fomecimentode material).
(.;.)

57 - Assim, entendemos necessário que seja detemlinada à CODHAB/DF, que
revela o cálculo e"a composição do BDI, nos termos do Acórdão TCU n'
2622/2013 = Plenário e da Decisão TCDF n' 1583/2014

58. Ainda em relação ao tema, o Tribunal levando em conta o fato de a Lei n'

13.161/15 ter alterado o tecto da Lei, n' 12.546/1 1, determinado que as empresas
que aderirem ao sistema dç desoheração da mãó de obra passariam a conüibuir

Documento usinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesso www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A2850008
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tem decidido na seguinte direção

Com essas observações verifica-se que os procedimentos adotados pela

jurisdicionada

sed ' entendo que o quadro fatiga deixa clara a

Dessa forma, no concernente à medida caute]ar sugerida, êQ..D]ÊDQ$.SIB

existência dos requisitos autorizadores da providência liminar

Portanto, de acordo com o estatuído no art. 87, $ 3', da Lei n' 1 3.303/16,

c/c o art. 277 do RITCDF, e considerando as irregularidades existentes na fase intema

do procedimento licitatório, bem como a necessidade de reformular a redação do item

5.1.2 do edital e realizar correções na planilha orçamentária e no cálculo do BDI,

consoante as rações antes elencadas, dele a jurisdicionada suspender o andamento da

CODHAB/DF, até ulterior manifestação desta Corte deConconência ti' 03/2018

Contas

Pelo exposto, acolho a instrução e Voto no sentido de que o Plenário

10 Decisão TCDF Ro 1663/2017
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1- tome conhecimento:

a) da Informação n' 1 8/201 8-4' Diacomp (e-DOC 7 1 9B96E0-e)l

b)'' do Edital da .Concorrência 03/20]8 .- CODHAB/DF (e-DOC

OIFAIFF6-e), do Ofício n' 100.000.041/2018-PRESA/CODHAB/DF

(e-DOC: E7DFIDDD-c) e demais documentos que constam na aba

Associados;

11- determine à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito

Federa - CODHAB/DFcom fulcro no art. 87, $ 3', da Lei n' 13.303/16,

c/c o art. 277 do RITCDF, que suspenda a Concorrência n' 03/2018

CODHAB/DF àté ulterior deliberação desta Corte, com vistas à correção

das medidas indicadas, ou à apresentação das justi6lcativas, caso queira

manter os termos originais da licitação, encaminhando cópia ao Tribunal:

a) informe ao Tribunal sobre a legalidade de aplicação da Lei das

Estatais na licitação em tela, ante o disposto nos ans. 40 e 91 da

referida' lei e no Parecer n.' 897/2017-PROCON/PGDF da

Procuradoria-Geral do Distrito Federal -- PGDF

b) em relação. à habilitação técnica

i. adequa o regramento.Hlmlado .no item 9.2 do Prometo Básico,

relativo ao item 5.1.2 do Edital, de modo a exigir a apresentação

tanto da Anotação de Responsabilidade Técnicas -- ART du

Registro de Responsabilidade Técnica -- RRT, juntamente com as

respectivas Certidões de- Acervo Técnico -- CAT emitidas pejo

conselho de . fiscalização profissional para comprovação da
qualiâcação técnico-proõlssional;

suprima o item 9.3.1 do Prcjeto Básico, relativo ao item 5.1.2 do

Edital, em face de o CREA não certificar atestado de capacidade

técnico-operacional, adaptando o referido dispositivo, caso

entenda necessário, ao disposto no item lll.b da Decisão TCDF n.o

347/2017 ;

iii. faça constar no Edital de forma. específica quais serviços serão

objeto de qualificação técnica, nos ternos do Incisa 11, art. 58 da

11
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Lei n' 13.303/2016

c) em relação ao orçamento de referência:

i. compatibilize os preços unitários de todos os serviços e insumos

idênticos presentes na planilha orçamentária de referência, bem

como, aplique o BDI adequado à natureza do item de custo;

reveja toda planilha orçamentária de modo que se faça constar

apenas serviços, assim como, insumos e equipamentos de maior

relevância material, sob os quais se faz necessário a aplicação de

um BDI diferenciado.

d) reveja o cálculo e a composição do BDI, nos termos do Acórdão

TCU n' 2622/2013 -: Plenário e da Decisão TCDF n' 1583/2014;

e) elabore orçamentos nas duas condições de recolhimento de tributos

previdenciários e adote como referência o que obtiver o menor valor

global, em consonância com o princípio da economicidade e Decisão

.TCDF n' 1663/2017.

111- autorize:

11.

a) o envio de Cópia desta Decisão, do respectivo Relatório/Voto, bem

como da instrução à CODHAB/DF e ao presidente da comissão de

licitação, a fim de subsidiar o atendimento do item ll;

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

Hlns

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2018

PAULO TADEU

Conselheiro-Relator
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Proc.

14.295/2017TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO

QUARTA DIVISÃO DE ACONIPANHAMENTO

INFORMAÇÃO N.': 018/2018

PROCESSO N.': 44.295/2017

ÓRGÃO DE ORIGEM: Companhia de Desenvolvimento .Habitacional do Distrito
Federal -- CODHA B/DF

ASSUNTO: Licitação

VALOR ESTIMADO: R$ 29.346.089,45

DATA DE ABERTURA: 29/01/2018, 10h15min

EMENTA: Concorrência h', 03/2018' - CODHAB/DF:.Contratação de empresa para

execução de empreendimento habitacional de interesse social localizado

no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 01, Etapa 01, Quadra 700,

em Ceilândia, de acordo com os projetos técnicos, especificações,

serviços e orçamento, contidos no Projeto Básico. Anexo l deste Edital.

em atendimento à política habitacional do Governo do Distrito Federal

Análise.de Edital. Por determinações.

Senhor Diretor Substituto

Tratam os autos do exame do Edital da Concorrência n' 03/2018

coDHAB/DF (e-DOC: 01 FAI FF6-e ). tendo como objetivo a contratação de empresa

para a execução de empreendimento habitacional de interesse social localizado no

Setor Habitacional Sol Nascente na Ceilândia, , em atendimento à política

habitacional do Governo do Distrito Federal. em dois lotes (grupos). na forma de

execução indireta, na modalidade concorrência, tipo menor preço, sob regime de

empreitada por preço global. o prazo de execução das obras será de 10 meses (item

18.1 do Edital) e o valor estimado totaliza 29.346.089,45 (vinte e nove milhões.

trezentos e quarenta e seis mil, oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

2. O Aviso de Licitação foi publicado no DODF em 28/10/2017 (e-DOC:

04AA58E8-e) prevendo.para o dia 29/01/201 8 a data abertura das propostas-

3. Em atenção ao Ofício n.o 744/2017 -; 4'DIACOMP (e-DOC:

03F33468-c). a Jurisdicionada enviou Ofício n' 100.000.041/2018-

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesso www.tc.df.gov.br/autenticidade e in
forme o edoc 7-19B96E0
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PRESA/CODHAB/DF (e-DOC: E7DFI DDD-e) encaminhando "Í-J as /nÉormações em

média digital(CD), contendo os dados e referências relacionados ao certame(-.) e çóp\a do

Processo n.' 392.003.200/2017(Associados)=

l t Das Informações Gerais Acerca da Concorrência n' 03/2018-CODHAB/DF

4. A justificativa para contratação está relacionada ao fato de a

CODHAB/DF, em. uma iniciativa no âmbito do Programa Governamental Território da

Gente, buscar intervir nos espaços ainda não habitados ou invadidos em áreas de

interesse social, bem como, tentar minimizar o déficit habitacional que atualmente
atinge 117.71 0 mil brasilienses.

5 Nesse contexto, para atingir os objetívos do programa citado, a

presente contratação toma as providências necessárias para a contratação de

empresa para a execução de obras de edificação em terrenos de propriedade da

CODHAB/DF situados na Região Administrativa de Sobradínho. com vistas a

atender famílias que satisfaçam os critérios da Lei Distrital no. 3.877/2006

6. A êoncorrêncía foi segmentada em dois lotes (grupos) .assim

divididos (item 19.2 do Edital)

2.017. LoH 02 2.053.817
03

HQliadra
01

Lote

7. Em suma. o objeto da contratação em qliestão corresponde a 14

edifícios de 04 pavimentos. contendo 14 apartamentos de 02 quartos (42,09 m:) e

08 apartamentos de 03 quartos (52,66 ml) cada, totalizando 308 unidades

habitacionais, com área aproximada de 1.718,21 m2 cada

8. Os prqetos de arquitetura e complementares fornecidos pela

CODHAB/DF para a construção das edificações foram frutos do Processo n'

392.004.888/2015. cujo objeto é o Concurso de Arquitetura 06/2016, para selecionar
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e-DOC 719B96E0-e

Proa 44295/2017

FI.: 3
Proc.

44.295/2017TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ACOMPANtIAbIENTO

QUARTA DIVISÃO DE ACONIPANHAMENTO

Prometo de Arquitetura para Unidades Habitacionais Coletivas. localizados no Setor
Habitacional Sol Nascente, Trecho 01, Etapa .01, Quadra 700, na Região

Administrativa de Ceilândia - RA IX. totalizando 14 (quatorze) empreendimentos. Faz

parte deste contrato (Concurso 06/2016). além dos prajetos. de arquitetura. o
desenvolvimento e aprovação de todos os projetos complementares (elétrica.

hidrossanitário, tv/telefone/antena. para-raios, incêndio, gás. estrutura e fundação).

especificação técnica e orçamento das obras.

9. De modo a elucidar o objeto a ser .contratado, na sequência

demostraremos dois detalhes de uM dos projetos ãrquitetõnicos.

l@ @llil MiH@
$HãMã IHI

IH'nHI HIMlllB

WH H

M@
lm

Detalhe da Fachada
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Planta Baixa do lo e 3o Pavimentos

10. ' A primeira manifestação da assessoria jurídica, relativa a adequação

do Projeto Básico, ocorreu no Parecer n.' 120.000.327/2017 - PROJU/CODHAB (fls

94/99)l. em que o parecerista. naquela ocasião. consta algumas situações que
entende que devem ser superadas:

(-.)jljdgde

(,..) será necessário a área técnica çlgfiair expressamente quais oartes

por cento), bem como demais exigências previstas }io ai1 78, da Leí n
13.303/2016.Também deverá ser indicado de forma expressa no prometo
básico e no edital a exigência de compro.vação pela subcontratada 'das
mesmas exigências de qualificação técnica impostas a contratada, sob
pena de buda ao certame ; icitatório. Também deveria ser prevista
expressamente as vedações do $2Q, do art. 78, da Lei n.a13.303/2016.

(-.) quanto a questão de licitação de lote único das obras por uma única
empresa, descrita no Item 5 do Projeto Básico, in.existe justificativa técnica
que comprove taf opção da área demandante

l
Todas as indicações de folhas que serão régistradas na presente

PROCESSO n.' 392.003.200/2017 que conta na aba Associados
nformação remetem ao
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1 1 Por fim. manifesta-se "r«,) pe/a aprovação do pro/efo básico de f7s. 03/9í.

sob a aspecto jurídico formas, ''l--'la n.-a atendidas as recomendações ora feitas nesse

opinativo, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnico, económicos

e financeiros, que escapam à análise jtlrídica desta Procuradoria.

12. Posteriormente, a Gerente Financeira, em atendimento a primeira

demanda apontada no Parecer Jurídico, informa à fl. 101 que:

e nove reais e quarenta e cinco centavos) à conta de

Programa de 77=aba/ho: í5.482.6208.3059.0003 - Construam de Un/danes
Hab/fac/ona/s pró-Moral/a - Condor/r7/0 So/ /Vascenfe -- Cellând/a-DF,

Natureza da Despesas 44.90.51 Obras e Instalações

Fonte 135 - Operações de Crédito Internas

13. Em relação* as outras pendências. a Diretora de Produção

Habitacional (fl 102) comunica que:

2. Stibcontrafa/ão no //m/fe de 20%: Foram nev/sapos os bens í4.6 e
/fem 75 do p/o/efo l)ás/co e de/7n/mos qua/s partes seno stibconfrafadas

l IHl$$El:.ãBâXhs.:zr;:.mm:s,.s
escolher 01 ou 02 grupos.

14 A aprovação do Prometo Básico e a autorização para abertura da

certame, feita pela Diretoria Executiva mediante Súmula DIPRO N'

305.000.066/20] 7, consta às folhas 1 34/1 37

1 5 A segunda manifestação da assessoria jurídica, relativa à minuta do

Edital. no Parecer n.' 120.000.342/2017 -- PROJU/CODHAB (fls. 200/209) o

assessor jurídico verifica que "(-.; á/Puas itens da mfnufa de edita/ dot'farão ser revlsfos

peia CPL

';
empresa licitante.
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Subirem 14.'} - excluir a Qbriqatoríedade da futura contratada em ter de
.ç)u Quantitativa no contrato. ante o

fato de que o. $1a, do artigo 81, da Lei n.o 13.303/2016 utiliza-se da
expressão "poderá" e não da expressão .ç'deverá" contida no referido item
r...;

r...;

QRtida destes autos e o
9dü9Ld9..!:içitacão (concorrência n.a 04/2017 :; CODHAB. Processo n.o

outras cláusulas e itens (da
Decisão n.o 5. 9'í 7/201 7 --

(...}.

16 Por último. o parecerista conclui que "r...J uma vez feitas as a/gerações

e retificações ora 'indicadas, esses documentos passarão a amoldar-se aos dispositivos

legais que regem a espécie, sobretudo ao.preceituado. pela Leí federal no. 'f3.303/2016, e no

que couber pela Lei Federal R.a 8. 666/93 e suas alterações posteriores.

17. . A respeito da última manifestação da assessoria jurídica. a Diretora

de Produção Habitacional (fl. 237) ressalta

7- B$ êóhsta no final do verso dâ fôlha..202: ,:.'süpríma do /tem 5.7;2 do edita/ 4: ex/géncü de
os atacados serem relacionados exclusivamente 8 .apologia e obra habitacionais eoletlvas
resldertdafs('Item 9.3 do pto$eto básico)'(grifo nosso)

Esclarecimento Ol: Este Item Já teve .sua correção sollcttada pelo Parecer IZ0.000.327/2017
folha 94. o qual fof etendldo e consta no profeta básico da folha 103 (uem 9 + seus.sublt«u).

Esclarecimento 02:

Informamos que
Muitos dos Itens cttadosna Decisão 5917/2017 ddTCDF

é somente para o Edital de Sobradinho. e estes mesmos Itens JÓ estavam atendidos neste
processo o qual passamos 8 relatar:

18. A responsabilidade pela elaboração dos documentos técnicos

(Associados) encontra-se detalhada no quadro abaixo

RRT / 5897443 Arquiteto e Urbanista - Leandro Sasse
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lg. Em relação à designação da Comissão Permanente de Licitação. o

Edital informa que foi "(.-) des/geada pe/a Peso/ração. .í00.000.260/20í7 de í4 de agosto

de 20't7, publjcàda no Diário Oficial do Distrito' Federal'no.. 157, de 16 de agosto de 2017,

página 35 (. ,), que resolveu

membros efetivos.

20.

condução do certame teve como principal parâmetro a Lei n.' 13.303/16, que dispõe

Oportunamente, registramos que fundamentação legal para

sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de

suas subsidiárias, assim, sendo a CODHAB/DF empresa pública integrante da

Administração

prerrogativa de utilização dessa legislação.

Indireta Governo do Distrito Federal2, portanto:

21. Em que pese o fato de a Lei das Estatais deixar a cargo de cada

ente o estabelecimento de normativo oróprio de licitação e contratosa, e tendo em

vista o fato de a CODHAB/DF não possui esse normativo. entendemos importante.

Empresa dotada de personalidade jurídica de direito privado com autorização legislativa de criação
dada pela Lei 4.020 de 25 de setembro de 2007

Vlll - ap icação de penalidadesl IX - recebimento do objeto do contrato
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regístrar o prolatado na Decisão TCDF n' 5917/2017, (e-DOC: D90B4843-e) sobre o
tema

O Tribuna!, pór unanimidade, de acordo com o voto do Relator. decidiu:
1:-) 11 - com fulcro no art. 277 do Rln'CDF, determinar à Codhab(-.) a}
informe ao Tribunal sobre a legalidade de aplicação da Lei das
Estatais na licitação em tela, ante o disposto nos ans. 40 e 91 da
referida ]ei e no Parecer n.' 897/20't7-PROCON/PGDF da Procuradoria-
Geral do Distrito Federal-- PGDF; (gr\famosa

22 Assim, tendo em vista que até a finalização da presente Informação

não havia manifestação -'da Jurísdiciorlada quanto .a diligência anteriormente

apresentada, concluímos necessário que também no âmbito do presente Processo

seja determinado à CODHAB/DF qüe informe ao Tribunal sobre a legalidade de

aplicação da Lei das Estatais na licitação em .tela, ante o disposto nos ans. 40 e 91

da referida lei e no Parecer n.o 897/2017-PROCON/PGDF da Procuradoria-Geral do
Distrito Federal - PGDF.

23. A análise formal da licitação encontrasse no checklist que compõe o
e-DOC: DEAF96B6-e

11 Da Análise da Documentação Encaminhada

11.1 - Da Qualificação Técnica

24 Com relação à qualificação técnica; o item 5.1 .2 do Edital dispõe:
5. 1.1. BEL:ATIVQS A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

5.1.2. 1. Para a habilitação técnica, o licitante deverá apresentar as
informações e documentos previstos no item 9 do Prometo Básico
Anexo l deste Edital.

25. Por sua vez, o citado item do Prometo Básico disciplina:

3.2. Comprovação: da CAPAC{TAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, para
seda especialidade constante nos Anexo f.c( Orçamento) e Anexo l.a
IProjetos}, mediante apresentação de Certidão de Aceno Técnico - CA T.
expedida pelo. ÁREA ou CAU da região pertinente, nos .termos da
legislação apficáve!, em nome do(s) responsável(is) técnico(s} e/ou
membros da equipe técnica:que participarão da obra, ou Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
técnica - RRT, que demonstre a aptidão para desempenho de atividade
l)ertinento para cada tipo de serviço executado compatível em
3argcterísticas, qualidades e prazos com o oQjeto da licitação.

9.3. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL
mediante apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoa
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7CDF n' í755'2017. e.,eMo esfaf dev/damenfe regbfrados no CRIA
' ::'',lé, 'Z;;'%'=Zã;';,;ã'â; n;; é;«« da / g /,çõ. 'i?/I'ó":!

Hã lêll á , ; sil
como empresa contratada.

26. Em relação ao que dispõe o item 9.2. entendemos como indevida a

concepção de alternativa de apresentação da
ou da ART/RRT4

comprovação da ' por sarem esses documentos

CAT para

complementares e não substitutivos, como será melhor explicado a segui.

27 Ao dispor sobre Anotação de Responsabilidade Técnica e Acervo

Técnico Profissional, a Resolução n' 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea.

regulamenta

ã=.má:/nng ÊWvii ::
.A/f. í3. Para os efe/fos /ega/s,
oart/c/oacão do

spondente.

Í...J

Art. 47. O acB!.yg.!égDigg é o conjunto das atividades desenvolvidas ao

;
seguintes condições:. .

11 -- não tenham sido oalxadas, mas tenha sido apresentado.atestado que
comprove a execução de parte das atividades nela consignadas

g:g.g .E%o peHgH+;gh:Hg,'='=m:;LM;,;'gn;f?C%$" ':
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Art. 49. é o instrumento que
certifica, para os efeitos legais, que Consta dos assentamentos do
área a anotação da responsabilidade técnica pelas atividades
consignadas no acervo técnico do.profissional.

$rt. 50:. A CAT deve ser requerida ao área pelo profissional.por meio de
lomlutário próprio, conforme o Anexo lili com indicação do período ou
especificação do número das AR'r's que constarão da certidão.

Parágrafo únicos No caso de o profissional especificar ART de obra ou
o requerimento deve ser instruído com atestado

que comprove a efetiva participação do profissional na execução da obra
ou prestação do sewiço; caracterizando:; Qxpliçitamente.. o período e as

28.;:. Frente aé informações apresentadas, constatamos qüe ao exigir, por

exemplo. somente a ART como !omprovativo de qualificação técnica-profissional, a

Administração pode incorrer na falha de aceitar um documento que, apesar de

atestar um responsável técnico incumbido pela execução de uma obra, a obra em

questão poderá não ter sido executada, tendo em conta a necessidade de o registro

dessa.ART se dar antes do início dela, consoante define o art. 28 anteriormente
transcrito.

29. Nessa perspectiva, a Decisão TCDF n' 347/2017 orientou

D Tribunal, por unanimidade, de acordo,com o voto do Relator. decidiu:
(-.) fll -- orientar a(-.) €1ue, para fins de habilitação técnica, em futuras
licitações para contratação de obras ou serviços de engenharia: a) gg$g

e capacidade técn ca-
no taçõe;"B;

quanto de atestados emitidos por
pessoas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA,

Acervo Técnico ='CAT
?..)'ÍãiüãÕi©

30. (.. Portanto, iremos .sugerir que seja determinado à CODHAB/DF que

adeque o regramento firmado no item 9.2 do Prometo Básicos; relativo ao item 5.1 .2 do

Edital, de modo a exigít a apresentação tanto da Anotação de Responsabilidade

Técnicas - ART ou Registro,de Responsabilidade Técnica -- RRT,ljuntamente com

as respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT emitidas pelo conselho de

fiscalização profissional para comprovação da qualificação técnico-profissional.
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31. Outro dispositivo, do Edital que também entendemos passível de

correção, refere-se à exigência de, na comprovação da gapeg!!eçãe..!eçnls9=
operacional, os atestados apresentados serem devidamente registrados no CREA

ou CAU, de acordo com o demandado no item 9.3.1 do Projeto Básico.

32. Sobre tal exigência, assim se manifestou o Núcleo de Fiscalização

de Obras e Serviços de Engenharia - NFO, nos termos da Nota Técnica n' 23/11-

NFO, cujo entendimento foi acolhido na Decisão no 6.777/201 1:

'7. O Presidente do CREA-DF, mediante Ofício Circular n'
580/201 1-GAB de 04.11.11 (fls. 89/90)* esclareceu. em face das dúvidas

frequentes de comissões de licitações, que não emite certidão atestando
aspectos qualitativosl nem certidões atestando a capacidade técnico-
operacional das empresas, limitando-se a emitir um documento que atesta
a capacidade técnica profissional. (-.)
caoacidade técnic
CRE.A. e si Finalizou
afirmando que os profissionais : citados em documentos relativos à

capacidade técnico-operacional devem pertencer ao quadro técnico da
empresa. participante do processo lícitatório

O Manual de Procedimentos Operacionais do Crea, ratifica esse

entendimento e ainda esclarece que5:

33

(. . .) o Crea não emitirá CAT em nome da pes?oa jurídica contratada para
prova de capacidade técnico-operacional por falta de dispositivo legal que
o autorize a faze-lo".

34. Nesse mesma lógica. a Decisão TCDF n' 4.899/2016 ressaltou

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu
11 -- (-1) determinar à (-.): c) retire do item "5.7.b" do.edüal a exigência
de os atestados serem 'devidamente registrados no CREA", em face de
o Confea tef explicitado não certificar atestado de capacidade técnico-
operaclonal, e a expressão "acompanhados da respectiva Certidão de
Acervo Técnico", visto que não há CAT para pessoa jurídica;

35 Orientação prolatada por essa Corte sobre o tema na Decisão n'

347/2017, instruiu

5 11 1 ane: E
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O Tribunal, por unanimidade, de acordo com. o voto do Relator, decidiu:

(-.) !fl - orientar a(-.) que, para flhs de habilitação técnica, em futuras

licitações para contratação de obras ou serviços de engenharia: (.-) b)

sempre gue:.optaLpor.requerer doslicitantes.a demonstração::de

capacídadg téçQiçQ ppçlqçippql: ppqç $ç tqpbép exigi!, quando for o

caso, a apresentação de atestados devidamente rçgistrados no ÁREA,

acompanhados das respectivas CAT:::pnl.nome .de profissional
habilitgdQüque .!!abalhe.para.a sociedade.empresária ou .iá tenha

figurado como responsável técnico :da empresa, desde que conste na

documentação comprobatória. do aceno profissiona! o nome da pessoa

jurídica do licitante como a empresa contratada para a execução da obra

ou serviço, a teor do art. 64, $ 3Q, da Resolução n.a 1.025/09-CONFEA e

do item ll.ix da Decisão n.o 3.545/2016(-.). (Qíifamos }

36. ' Dessa.forma, iremos propor que seja determinado à CODHAB/DF

que suprima o item 9.3.1 do Projeto Básico, relativo ao item 5.1..2 do Edital, em face

de o CREA não certificar atestado de capacidade técnico-operacional, adaptando o

referido dispositivo, ,caso entenda necessário, ao disposto no item lll.b da Decisão

TCDF n.o 347/2017

37. Ainda em relação a qualificação técnica, ressaltamos a necessidade

de a Jurisdicionada indicar de maneira parecida quais os serviços (parcelas do

objeto) serão levados em conta na avaliação de condicionante de habilitação

técnicas, pois tanto o item 9:2õ do (habilitação técnico-profissional) quanto a item

9..37 (habilitação técnico-operacional) do Projeto Básico fazem isso de forma bem
aenerica
q-' ,/

38. Sobre essa questão, a Leí ri' 13.303/2016 disciplina

Art. 58. A habilitação.será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes
parâmetros

6 (...) demonstre a aptidão para desempenho de atividade pedi;pçntQ pq! )çpdp tipo de $ !vice
Qx9ç!!têdQ.çgmpatível.emcaracterístícas. quantidades e prazos com o obieto da licitação.

7,(-.) exeç!!çêa g Qb s çompativeis com o obieto da licitação, aceitando-se o somatório de
atestados desde que os serviços que fhe deram origem tenham sido prestados em concomitância de
períodos; conforme Decisão TCDF n' 1 755/2017
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11 - aualificaç
eco om parâmetros estabelecidos
de forma expressa no instrumento convocatória;

39 Dêstarte, concluímos necessário que a CODHAB/DF faça constar no

Edital de forma específica quais serviços serão objeto de qualificação técnica, nos

termos do Incisa 11, art. 58 da Lei n' 13.303/2016

11.2 - Do Orçamento Estimativo

40. Inicialmente,.foi elaborada a Curva ABC abrangendo os itens que.

quando somados, representam 80% do custo total da obra. Constatamos, então, que

a curva em questão contempla:va 78 itens. Desse modo.,considerando a limitação de

tempo e o Impacto da representatividade singular de cada
um dos itens, optamos

por restringir a Curva ABC ao limite de 50.22% do custo total da obra

Curva ABC

rrrM l cóo/GO l ocscp/ÇÃooossrnvzços àuaNrzoAor pncço#w/r' pncçorozz n

ESTACA PRÉ-MOLDADA
DE' 'CONCRETO. SEÇÃO
QUADRADA.
CAPACIDADE DE 25
TONELADAS
COMPRIMENTO TOTAL
CRAVADO ACIMA DE j2W
BATE-ESTACAS POR
GRAVIDADE SOBRE
ROLOS (EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO E
DESMOBlúZAÇÃO)
AF 03/2016

89204 39.060,00 R$51,65 l R$2.017.46638 l 6.87%

601
AR, SERIE 25. 90 X jlOCM
(INCLUSO GUARNICAO E
VtDRO FANTASIA).
êONCRCTO ÜSINADO l
BOMBEAVEL. CLASSE DE
RESISTENCIA' C30, COM
BRITA O E 1. SLUMP : 130
+/- 20 MM. EXCLUI
SERVICODE
BOMBEAMENTO (NBR
8953
i.Ã=iÊ : EM PLACA
TRELIÇADA h3,5cm
ESPESSURA FINAL: b]2

FORMA TAÊUA; PARA
CONCRETO '' EM
FUNDACAO, ' C/
REAPROVEITAMENT0 2X
EÜÃRÕ=êÕãFÕ : EM
TUBO. DE ACO
GALVANIZADO l l/Z:

2.895,90 R$558.93 l R$'1.618.59392 l 5,51%

3 38406 4.176,59m3 R$335,07 l R$ 1.399.452,41, l 4,77%

4 M0002 18.352,60 R$ 52,44 R$ 962.355,29 3,28%

5970 1 1 .291 .22 R$ 75.76 R$ 855.411,31'l 2,91%

6 73631 2 .451 ,1,3 R$ 339,28

R$ 2.30

R$ 831.619,08 2,83%

7 34571
BLOCO CONCRETO
ESrnyjyB8LJI.X.J9..X

R$ 782.582,66 l 2.66%

8 Valor inclui BDI
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CÓDIGO OESCR/ÇÁ0 00S SERWÇOS l '. UWO Q[MNnDÁDE PREÇO UN/T.i
' (R$U

39 CM. FBK 6 MPA (NBR
6136
CONTRAPESO ': ' . EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO E AREIA)
PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L.
APLICADO EM ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE.
ADERIDO. ESPE SSURA
4CM. AF 06/2014
EMBOÇO OU MASSA
ÚNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8. PREPARO
MECÂNICO COM
BETONEIRA 400
APLICADA
MANUALMENTE . EM
PANOS DE FACHADA
COM - PRESENÇA DE
VÃOS. ESPESSURA DE 15
MM.
CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO.' 2.5
MMa. ANTl-CHAMA 450/750
V. PARA CIRCUITOS
TERMINAIS
FORNECIMENTO E
NSTALACÃO. AF 12/2015
REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO GRÊS
DE DIMENSÕES 45X45cm
APLICADAEM
AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10 M2.
AF 06/2014
PEDREIRO ' '- COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES
CABO '' -DE .' .COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO. IO
MMa. ANTA-CHAMA 0.6/1 .0
KV. PARA CIRCUITOS
TERMINAIS
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF IZ2015
SERVENTE '' COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES
REVESTIMENTO
CEF{ÃMICO .'i PARA
PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO CRÊS
OU ' SEMl-GRÊS DE
DIMENSÕES 25X35 CM
APLICADASEM
AMBIENTES . DE ÁREA
MAIOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF 06/2014
APL'lCAÇÃO MANUAL . DE
GESSO DESEMPENADO
(SEM TALISCAS)' EM
PAREDES DE AMBIENTES
DE , ÁREA MAIOR QUE
tOMa. ESPESSURA DE
0.5CM. AF 06/2014
VIDRO ' COMUM
LAMINADO. LISO.
NCOLOR, DUPLO.

L

PREÇO r07HL ®Q

8 87640 17. 924.06 R$ 42.00 R$ 752.802.27 l 2,56%

9 C0003 27.359.50 R$ 25.99 R$ 711.176.55 l 2,42%

10 91926 162. 722,00 R$ 3,95 R$ 641.980,60 2.19%

11 87251 H2 18.906 . 72 R$ 33,95 R$ 641.821,04 'l 2,19%

12 } l 88309 h 28.417.60 R$ 21 ,51 R$ 61 1 .309,61 2,08%

47.763.0013 91933 R$ 1 1.,22 R$ 536.092,63 l 1:83%

14 88316 R$. 15.83 R$ 438.670.12 l 1.49%

15 87269 7.296,94 R$ 58,47 R$ 426.632.05 l 1,45%

16 l 87417 34 .164, 34 R$ 12,35 R$ 421.849,83 l 1.44%

17 10496 1 .106. 00 R$ 380.06 R$ 420.349,53 l 1,43%
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ocscp/ÇÃQOOSsepvíÇos . uwo auzNr70.àoÉ pncínÍN/r. ,pncçoZl$1rx (R9
%

CÓD/GO

(CADA ÇAMAOA E= 3 MM)

PINTURA
LÁTEX PVA EM PAREDES

AF 06/2014DE

R$ 354.489.22 l 1,21%R$ 9.15

TINTA 'LÁTEX
COMPANOSEM

D avl R4ç NITrlq

R$ 322.540,45R$ 11,76

DEMÃOS. AF 11/2016

Total l R$ 14.747.194,93 l 50,22%

41 . De início, registramos que, entre as planilhas orçamentárias, existem

preços distintos para .um mesmo serviço/insumo, como exemplo:

(2446) "ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES,

êopnuGACAO HELICOIDAL, COR PRETA SEM ROSCA, DE 2", PARA
C,4BEAME/VTO SUBTERRÂNEO rNBR í5775;" possui preço de R$ 7,65/m

na planilha do Bloco F'- Lote l e de R$ 8.38/m na planilha do Bloco F

Lote 3;

B (1 1656) "TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL. PARA

ESGOTO PRED/.4L" possui preço de R$ 10,24/un na planilha do Bloco F

Lote l e de R$ 1 1 ,12/un na planilha do Bloco F : Lote 61

+ (11656) "SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM
CO/vsc//wo M//v/MO DE 40 M3" na planilha do Bloco F - Lote 3 possui preço

de 32,85/ms na parte que quantifica o elemento estrutural "RAMA)HS E

ESCADAS" e de R$ 30,00/m3 para os outros elementos estruturaisl

e (72850) "CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS

DIVERSOS. COM CAMINHAO CARROCERIA 9T(CARGA E DESCARGA

M,AMUA/s;" possui preço de R$ 1 1..09/t na planilha do Bloco F - Lote l e de

R$ 1 0,99/t na planilha do Bloco F ' Lote 21

B (B8243) "AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS

COA4pLEME/yTHREs" possui preço de R$ 16.65/h na planilha do Bloco F

Lotes' e de R$ 15.21/h na planilha do Bloco F = Lote 41
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B (88243) "AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS

COMPLETE/VIERES" possui preço de R$. 16,65/h na planilha do Bloco F

Lotes e de R$ 15,21/h na planilha do Bloco F - Lote 41

(88260} "CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES" na

planilha,do Bloco G - Lote 4 possui preço de R$ 21,96/h na parte que

quantifica "C.4LÇHDAS P/SO //VTERTR,qVHDO" e de R$ 79,90/h na parte

que quantifica "VZHS E rsznó/o/vnuE/v70"1

B(88262) "CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPZ-E/WE/VTH/?ES" na planilha do Bloco F': Lote 4 possui preço de R$

1 9153/h na parte que quantifica "COBERTURA : /UHDE/R,4ME/VTO'{ e de R$

21 ,39/h para os outros serviçosl

42. A mesma impropriedade .também se verifica nos serviços (88309;

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"1(88627) "ARGAMASSA TRAÇO

l:Õ,5:4,5(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,

PREPARO MANUAL. AF.08/2014",~(89402) ' '"TUBO,{ PVC, SOLDAvCL DN 25MM,

!ESTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, AF.12/2014" e(M0003) "FIBRAS POLIPROPILENO RÍGIDO 42mm".

43. A maior parte das variações de preços apontadas decorre da

distinção de aplicação de BDI sobre esses elementos, que em alguns momentos são

considerados serviço (BDI de 24,85%) e outros como materiais a serem fornecidos

(BDI de 14,02%). No entanto, a julgar pela natureza, por exemplo, do item (77656U

SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 40 M3",

por se tratar~de serviço, em ocasião alguma poderia se configurar como material a

ser fornecido,- logo o BDI considerado deveria ser de serviço:

44. Dessa forma, iremos sugerir que seja determinado à CODHAB/DF

que compatibilize os preços unitários de todos os serviços e insumos idênticos

presentes na ~planilhâ orçamentária .de referência, bem como, aplicar o BDI

adequado à natureza do item de custo (serviço ou fornecimento de material).
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45. Outra observação de cunho geral que julgamos necessária ser

registrada, trata-se do fato de na planilha orçamentária estar listado vários insumos

e não serviços, conforme na sequência demonstrados:

46 0u sejam em vez de apresentar tlm único,item na planilha

correspondente ao serviço de "C'4LÇ'4D'4 DE CO/VCRETO". conforme o exemplo

apresentado .extraído da planilha SinaDilo.

IN 1.0C0. 0S:
.o 'l /a otg

r"ARÀr4}:1fTO CONVENCIOIIAL

47. A Jurisdicionada optou por quantificar e apresentar no orçamento

todos os elementos (materiais e mão de obra) que integram o servlço-

48 Na questão aqui tradada, a boa prática de engenharia de custos

recomenda que. de uma maneira geralll. o orçamentista liste na planilha apenas

serviços, os insumos necessários para execução deles devem estar embutidos

dentro de suas respectivas composições de custo unitário e não quantificados no

orçamento, pois dificultam demasiadamente a conferência em Prometo 'e.
consequentemente, /n-/oco para efeito de pagamento. nos termos definidos no item

13.1 do Edital

Í3.Í.
sewicos e espec/#cações lornec/dos,. a/ém

9 Exemplo extraído da Planilha Orçamentária do Bloco F - Lote 01

10 Planilha com Encargos: Desonerado / Dará Preço 01/07/2017 (Mesmos parâmetros usados na
elaboração do orçamento de referência)

Exceção dada a insumos materialmente relevantes. em que se faz necessária a aplicação de um
BDI diferenciado
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mensurados possíveis aditivos ou glosas de material e mão-de-obra
(grifamos)

49. Os itens de'n's 12 e 14 da curva ABC, respectivamente r88309)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES". e (B8316) "SERVENTE COM

E/vc,4RGos cowpz.rmcmtnnrs''l refletem muito bem a dificuldade demasiada que

nos referimos no parágrafo anterior, pois devido à grande quantidade prevista, não

se consegue extrair em prqeto de maneira simples, muitos menos permite uma

medição fácil.

50 Caso semelhante também podemos observar, por exemplo, no item
FORROS".

DE pvc, rnisADO. BRANCO, RECUA DE 20 CM,
DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M

2,5

328,70l ns i4,59 It4,02w

ns 13.34

R$ 2,SS

ii,8õ li4GALVANIZADO 16 awG, i.6SMM (o,0166 KG/M)

51. Para o qual. o Sinapi apresenta, por exemplo. o item

FQRRQ DB PVC. LISO. PARA À){BIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE ESTE(ATURA DE M2 ' . ' . ÂS

:xAgAO. AP.os/zoiv..p

52 Dessa forma. entendemos necessário que a CODHAB/DF reveja

toda planilha orçamentária de modo que se faça constar apenas serviços, assim

como, :insumos e equipamentos de maior relevância material, sob os quais. se faz
necessário a aplicação de um BDI diferenciado.

11.3 -- Do BDI

53. Os BDI's praticados na planilha de referência, 24,85% para serviços

e de 14.02% para fornecimento de materiais, estão relacionados à utilização do

modelo "Desonerado", conforme composição én(caminhada

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesso www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 719B96E0



e-DOC 719B96E0-e
Proa 44295/2017

TRIBUNAL OE (]:ONÇAS DO ])ESTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ACONIP;LNHAMENTO

QUARTA DIVISÃO DE ACOMP4NI{AMENTO

DE OBRA DO

ãa e Reforma de

0,65% E COPIA!os

Tributo ISS

BDI COM desoneração

Diferenciado para equipamentos e materiais

54. Da composição apresentada. é importante destacar que a obtenção

do valor final do BDI não se dá por meio da soma dos índices que o compõe. como

fez a CODHAB/DF, e sim, através da aplicação dos índices que o compõe em uma

equação referendada no Acordão TCU n' 2622/2013 -- Plenário, apresentada a

seguir:

55 A título de comparação. ao realizarmos o cálculo do BDI utilizando

os índices praticados pela CODHAB/DF na equação anteriormente apresentada,

obtivemos o valor final de 28,35% e não 24.85%. como apresentado.

56. Em relação ao tema em questão, esta Corte prolatou na Decisão n'

1 583/2014 a seguinte orientação

O Tribunal, par maioria, {-.) decidiu: (--) c) determinar ao (- ) que,

doravante: c.2) faça constar nos editais das licitações de suas obras,

detalhamento de BDI, justificando adição dos percentuais utilizados, os

quais deverão guardar estreita pertinência com a natureza da obra, em

conformidade' com as orientações do Acórdão Ro 2622/2013, do TCU.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesso www.tc.dfgov.br/autenticidade e informe o edoc 719B96E0
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57:. Assim, entendemos necessário que seja determinada à

CODHAB/DF que reveja o cálculo e a .composição do BDI, nos termos do Acórdão

TCU no 2622/2013 Plenário e da Decisão TCDF no 1583/2014

58. . Ainda êm relação ao tema. o Tribunal levando em conta o fato de a

Leí n' 13.161/15 ter alterado o texto da Lei n' 12.546/11, determinado que as

empresas que aderirem ao sistema de desoneração da mão de obra passariam a

contribuir sobre a:'receita bruta com a alíquota de 4,5% em Vez de 2,0%. lem

substituição aos 20% pagos pelo INSS, e o fato de vários estudos apontarem para a
desvantajosidade de adesão a esse novo modelo de recolhimento de tributo

previdenciário, ou seja o "desonerado", por resultar mais oneroso para as empresas

e consequentemente para Adminístraçãó, esse Tribunal reiteradamente tem decidido

na seguinte direção

Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator. decidiu.
Í:..) fl -- com esteio no ad. 277 do Rf/TCDF, c/c o àrt. 113, $ ?d, da Lei n'
3.666/1993, determinar(-:) que suspendem o cedahe em questão para
efetuar as correções abaixo enumeradas, ou, se preferirem,.apresentem
justificativas fundamentadas:(-.} jLslgb9 g .a lamentos nas duas

os e adorar como
c.abi;ãi"iã'consonân;B';;;
belecido na Decisão TCDF Ro.

4387/2076;" (grifamos)

59 Portanto, concluímos relevante ser determinado à Companhia que

elabore orçamentos nas duas condições de recolhimento de tributos previdenciários

e adote como referência o que obtiver o menor valor global, em consonância com

princípio da Qconomicidade e Decisão TCDF Ro 1 663/2017.

111 - Conclusão e Sugestões

60 Na análise empreendida nesta Informação, referente ao Edital da

Concorrência n' 03/2018 - CODHAB/DF e seus Anexos, constatamos algumas

falhas no instrumento convocatória, atinentes aos aspectos formais e à planilha
orçamentária

12 Decisão TCDF no 1663/2017
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61. Nesse sentido, com fulcro no art. 87, $ 3', da Lei n' 13.303/16, c/c o

art. 277 do RITCDF, iremos propor a suspensão' da Concorrência n' 03/2018

CODHAB/DF até ulterior deliberação desta Corte, para que sejam efetuadas as

devidas medidas corretivas às impropriedades apontadas nesta instrução

Pelo exposto, sugerimos ao egrégio Plenário gue:

1. tome conhecimento. do Edital da Concorrência 03/2018

CODHAB/DF (e-DOC: 01FAIFF6-e). do Ofício n

1 00.000.041/2018-PRESA/CODHAB/DF(e-DOC: E7DFI DDD-c)

e demais documentos que constam 0a aba Associados;

62.

11 determine . à Companhia de Desenvolvimento Habitacional da
Distrito Federa - CODHAB/DF com fulcro no art.. 87. $ 3', da Lei

no 13.303/16, c/c o art. 277 do RITCDF. que suspenda a
Concorrência n' 03/2018 .- CODHAB/DF até ulterior deliberação

desta Corte. com vistas à correção das medidas indicadas, ou à

apresentação das justificativas, caso .queira manter os termos

originais da licitação,encaminhando cópia ao Tribunal:

a) informe ao Tribunal sobre a legalidade de aplicação da Lei
das Estatais na licitação em tela, ante o disposto nos ans. 40

e 91 da referida lei e no Parecer n.' 897/2017-

PROCON/PGDF da Procuradoria-Geral do Distrito Federal -

PGDF

b) em relação à habilitação técnicas

adeque o regramento firmado no item. 9.2 do Prometo

Básico, relativo ao item 5.~1.2 do Edital, de modo a

exigir' a apresentação tanto da Anotação de

Responsabilidade Técnicas r'' ART ;ou Registrd de

Responsabilidade Técnica -- RRT. juntamente com as

respectivas Certidões dQ Acervo Técnico - CAT
emitidas pelo conselho defiscalização profissional para

comprovação da qualificação técnico-profissional;

ii. suprima o item 9.3.1 do Prometo Básico, relativo ao item
5.1.2 do Edital, em.face de o CREA não certificar
atestado de capacidade técnico-operacional,

adaptando o " referido dispositivo, caso entenda
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necessário, ao disposto no item lll.b da Decisão TCDF

n.' 347/2017;

íii. faça constar no .Edital de forma ' específica quais

serviços serão objeto de qualificação técnica, nos

termos do.Inciso 11, art. 58 da Lei n' 13.303/2016

em relação ao orçamento de referência:

i. compatibilize os preços unitários de todos os serviços e

insumos ,idênticos presentes na planilha orçamentária

de referência,,bem como, aplique o BDI adequado à
natureza do item de custo;

íi. reveja toda planilha.o:rçamentária de modo que se faça

constar apenas serviços, assim como, insumos e
equipamentos de maior relevância;:material, sob os

quais se faz necessário,-a aplicação de um BDI
diferenciado

c)

d)

e)

reveja o.cálculo e a composição do BDI, nos termos do
Acórdão TCU n' 2622/2013 - Plenário e da Decisão TCDF

n' 1583/2014;

elabore orçamentos nas duas condições de,recolhimento de

tributos. previdencíários e adote como referência o que
obtiver o menor valor. global, em consonância com o

princípio da economicidade e Decisão: TCDF n' 1663/201 7.

111. autorize

a) o envio de cópia da Decisão que vier a ser aditada e do

respectivo Relatório/Voto, bem como da presente instrução à

CODHAB/DF e ao presidente da comissão de licitação, a fim
de subsidiar o atendimento do item ll

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

Brasília(DF). 22 de janeiro de 2018

À consideração superior.
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Rafael de Frestas Teixeira
Auditor de Controle Externo

De acordo

À consideração' do Senhor Secretário

Em, 22 de janeiro de 2018

Hugo Tomaz Neto Moraes
Diretor Substituto - DIACOMP4
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