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PORTARIA CONJUNTA Nº 02, DE 06 DE MAIO DE 2016.
Dispõe sobre a compartilhamento de base de dados e informações cadastrais entre Pro-
curadoria-Geral do Distrito Federal e Controladoria-Geral do Distrito Federal
A PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL e o CONTROLADOR-GERAL
DO DISTRITO FEDERAL, no exercício das respectivas atribuições legais e regimentais, e
considerando o que dispõe o art. 105, inciso I, parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito
Federal e o art. 4º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 395, de 31 de julho de 2001,
R E S O LV E M :
Art. 1º Compartilhar informações, recursos materiais, tecnológicos e humanos, por meio do
estabelecimento de compromissos e ações conjuntas, visando à recuperação de créditos
tributários e não tributários inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, mediante o acesso
a dados e informações geridos pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal e pela Con-
troladoria-Geral do Distrito Federal.
Parágrafo único. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal e a Controladoria-Geral do Dis-
trito Federal fornecerão acesso às bases de dados previamente definidas de acordo com as
necessidades e interesses de cada órgão, bem como outros aplicativos de interesse mútuo,
utilizando-se de métodos e mecanismos a serem definidos pela equipe técnica de cada
ó rg ã o .
Art. 2º A Procuradoria-Geral do Distrito Federal e a Controladoria-Geral do Distrito Federal
se comprometem a utilizar os dados que lhes forem confiados somente nas atividades que,
em virtude de lei, sejam de sua competência, não podendo transferi-los a terceiros, seja a
título oneroso ou gratuito, ou de qualquer forma, divulgá-los, sob pena de responsabi-
lização.
Art. 3º O compartilhamento estabelecido por meio da presente Portaria Conjunta é firmado
a título gratuito e não envolve transferências de recursos financeiros entre os referidos
ó rg ã o s .
Art. 4º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

PAOLA AIRES CORRÊA LIMA
Procuradora-Geral do Distrito Federal

HENRIQUE MORAES ZILLER
Controlador-Geral do Distrito Federal

PORTARIA Nº 85, DE 09 DE MAIO DE 2016.

Altera a Portaria nº 56, de 27 de fevereiro de 2014, publicada no DODF nº 45, de 28 de

fevereiro de 2014, e dá outras providências.

A PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no exercício das atribuições que

lhe confere o artigo 6º, incisos V e XXXV, da Lei Complementar nº 395, de 31 de julho de

2001, RESOLVE:

Art. 1º Incluir o inciso XII no artigo 1º da Portaria nº 56, de 27 de fevereiro de 2014,

publicada o DODF nº 45, de 28 de fevereiro de 2014, com a seguinte redação:

XII - converter em pecúnia os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados pelos

servidores e procuradores do Distrito Federal.

Art. 2º Alterar a redação do parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 56, de 27 de fevereiro

de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Parágrafo único. As atribuições descritas nos incisos I, II, III, IV e XII deste artigo serão

exercidas por meio da publicação, no Diário Oficial do Distrito Federal, de ordens de

serviço, as quais deverão ser sequencialmente numeradas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PAOLA AIRES CORRÊA LIMA

RESOLUÇÃO Nº 289, DE 14 DE ABRIL DE 2016.
Define critérios para autuação e análise de editais de licitação, de processos de fiscalização
de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem assim de adesão à ata de registro de preços
e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da
competência que lhe confere o art. 84, inciso XXVI, do Regimento Interno, e de acordo com
o decidido na Sessão Extraordinária nº 884, realizada em 14 de abril de 2016, conforme
consta do Processo nº 13161/15e, e
Considerando a prerrogativa conferida a esta Corte pelo art. 3º da Lei Complementar do
Distrito Federal nº 1, de 9 de maio de 1994;
Considerando a necessidade de aprimorar o procedimento de autuação de editais de licitação,
bem assim de processos de fiscalização de dispensa, inexigibilidade e de adesão à ata de
registro de preços;
Considerando a necessidade de reduzir a dispersão de esforços do Órgão de Controle Externo
da Administração Pública e o interesse estratégico de que o Tribunal assuma, no âmbito do
Distrito Federal, papel de influência nas ações dos demais órgãos;
Considerando a necessidade de conferir maior agilidade às Unidades Técnicas envolvidas nos
procedimentos de fiscalização, de modo a evitar a previsibilidade das ações do Tribunal;
Considerando a necessidade de o Tribunal utilizar os critérios de materialidade, relevância,
risco e expectativa de fiscalização em seus procedimentos fiscalizatórios, resolve:
Art. 1º Deverão ser autuados para exame os editais de licitação para aquisição ou contratação
de bens ou serviços, e os de concessão de serviços públicos com valores mínimos, para 12
(doze) meses, compreendidos entre quatro e quarenta vezes os limites previstos no art. 23,
inciso I, "c", e inciso II, "c", da Lei nº 8.666/93, conforme análise de risco prevista no art.
2º desta Resolução.
§ 1º As fiscalizações de que trata este artigo deverão apresentar posicionamento conclusivo
tomando por parâmetro os seguintes aspectos:
I - adequada caracterização do objeto a ser licitado;
II - escolha de modalidade e tipo de licitação;
III - compatibilidade dos preços estimados com aqueles praticados pelo mercado;
IV - ocorrência de cláusulas que indiquem a possibilidade de indevida restrição à com-
petitividade;
V - histórico de licitações realizadas pelo órgão contratante para objeto semelhante;
VI - decisões relevantes do Tribunal acerca do tema;
VII - outros critérios necessários para a análise da regularidade do caso específico.
§ 2º A instrução dos processos referentes ao exame de editais será feita em conformidade
com listas de verificação contendo um ou mais pontos de controle para aferição de cada um
dos critérios constantes do parágrafo anterior.
§ 3º A autuação e a análise de editais com valores inferiores aos referidos no caput, poderá
ocorrer:
I - em virtude de denúncias ou representações;
II - por provocação da Secretaria-Geral de Controle Externo;
III - pela Secretaria de Acompanhamento, dentro de sua estratégia de fiscalização, baseada
nos critérios a seguir:
a) certame de baixa competitividade;
b) objeto complexo e/ou específico;
c) utilização de tecnologia nova ou inédita;
d) histórico de contratação de uma mesma empresa por longo período;
e) indício de desvio de finalidade;
f) indício de ausência de fundamentação para a contratação;
g) indício de sobrepreço;
h) realizada por órgão ou entidade com poucos ou nenhum edital fiscalizado recentemente
pelo Tribunal.
§ 4º A Secretaria de Acompanhamento, em relação aos processos examinados nos termos
desta Resolução, poderá simplificar a análise formal dos editais, nas seguintes situações:
I - edital similar ao examinado recentemente pelo Tribunal e que não tenha apresentado
irregularidades relevantes;
II - pregão para contratação de serviços ou aquisição de produtos de uso geral, não es-
pecífico, cujo mercado seja competitivo;
III - elevado fluxo de editais publicados num mesmo período, com aberturas marcadas para
datas próximas.
§ 5º Na hipótese indicada no § 4º, inciso III, poderá ser dispensada a análise formal do edital,
desde que configurado prejuízo à tempestividade das análises em andamento, cuja seleção,
sempre que possível, recairá sobre os editais enquadrados nas situações mencionadas nos
incisos I e II do citado parágrafo.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Art. 2º Fica criado, sem aumento de despesa, na estrutura administrativa da Defensoria

Pública do Distrito Federal:

01(um) Cargo em Comissão, Símbolo DFA-10, de Assessor, do Departamento de Co-

municação Social, da Defensoria Pública do Distrito Federal;

Art. 3º O saldo financeiro necessário para complementação da criação do cargo é proveniente

do saldo remanescente das transformações de cargos e funções constantes na Portaria nº 126

de 28 de abril de 2016, publicada no DODF nº 81 de 29/04/2016 e Portaria nº 137 de 04 de

maio de 2016, publicada no DODF nº 85 de 05/05/2016.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

RICARDO BATISTA SOUSA
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§ 6º Os processos relativos à fiscalização dos editais poderão ser arquivados pela Secretaria
de Acompanhamento, caso o certame seja formalmente revogado pelo órgão responsável ou
não tenham acudido interessados, após transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que tenha
havido nova publicação de aviso de abertura, salvo se verificada ocorrência de natureza
grave na condução do procedimento licitatório que demande a continuidade da fiscali-
zação.
Art. 2º Análise de Risco subsidiará a definição dos valores mínimos de autuação de editais,
atentando para as premissas a seguir:
§ 1º Os valores mínimos serão individualizados por órgão, tomando por base o valor médio
dos editais publicados acima dos valores mínimos estipulados no caput do art. 1º, o grau das
irregularidades identificadas e a quantidade de ocorrências, considerados os últimos 12
meses.
§ 2º Deverão ser consideradas, dentre outras, falhas relacionadas à estimativa de preços, à
competitividade e às exigências de habilitação técnica dos licitantes.
§ 3º As faixas de autuação serão calculadas trimestralmente por intermédio do sistema
SISEDITAIS, cujos valores deverão ser arredondados na casa de unidade de mil h a r.
§ 4º Caberá à Secretaria de Acompanhamento, com a aprovação da Secretaria-Geral de
Controle Externo e a anuência da Presidência, revisar anualmente a metodologia de cálculo
dos valores de autuação, constante do Anexo I desta Resolução, a fim de aferir sua aderência
às metas estabelecidas para o Controle Externo e ao perfil dos órgãos fiscalizados.
Art. 3º Deverão ser registradas no SISEDITAIS as fiscalizações conduzidas na forma desta
Resolução, ficando a cargo da Divisão de Tecnologia da Informação - DTI configurar o
mencionado sistema para que seu banco de dados, sempre que possível, seja alimentado de
forma automatizada, em sincronia com o sistema e-TCDF.
Parágrafo único. Deverão ser considerados, até a data da incorporação definitiva da me-
todologia no SISEDITAIS pela DTI, os valores de autuação disponibilizados na planilha,
constantes do Anexo II desta Resolução, calculados pela DIACOMP4/SEACOMP, a partir
dos dados de editais publicados e analisados pelo Tribunal nos últimos 12 (doze) meses a
partir da vigência desta norma.
Art. 4º Deverá ser incrementada ao Planejamento Setorial de Ação - PSA da Secretaria de
Acompanhamento dos Serviços Auxiliares do Tribunal a previsão anual, estratificada men-
salmente, de quantitativo de autuações ex officio de processos de fiscalização de dispensas e
inexigibilidades de licitação, bem assim de adesões a atas de registro de preços.
Parágrafo único. A metodologia de cálculo do quantitativo considerará as práticas de pla-
nejamento e o rito de elaboração, previstos nos termos da Portaria nº 240/11, que atualizou
os procedimentos relativos à elaboração, execução, acompanhamento e ao controle do pla-
nejamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ou normativo posterior que o vier
s u b s t i t u i r.
Art. 5º A definição de quais contratos deverão ser autuados, considerando a previsão quan-
titativa mensal indicada no PSA, recairá sobre amostragem, obtida mediante acompanha-
mento do Diário Oficial do DF, de dispensas e inexigibilidades de licitação, bem assim de
adesões a atas de registro de preços, cujos valores sejam iguais ou superiores a seis vezes os
limites previstos no art. 23, inciso I, "c", e inciso II, "c", da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo único. A competência para a definição indicada no caput será da Secretaria de
Acompanhamento que excluirá da referida amostragem os ajustes já contemplados em fis-
calizações deflagradas por demandas externas.
Art. 6º No Relatório Analítico e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo constará quadro
dos órgãos e das entidades que tiveram processos examinados pelo Tribunal, nos termos
desta Resolução, contendo a quantidade de editais analisados, a quantidade de editais com
impropriedades identificadas, o número de falhas reincidentes e valor do prejuízo evitado.
Parágrafo único. As informações de que trata o caput deste artigo e os seus impactos no
julgamento das contas poderão constar dos processos de prestação ou tomada de contas
anual.
Art. 7º As jurisdicionadas deverão:
I - fazer constar nos editais de licitação e atos de dispensa, inexigibilidade e adesão a atas de
registro de preços, bem como nos avisos e extratos publicados no Diário Oficial do Distrito
Federal, as informações necessárias à perfeita caracterização do ato administrativo, nos
termos da Decisão Normativa n° 01/2012;
II - garantir a disponibilização de cópia do processo administrativo ao Controle Externo, no
prazo de 1 (um) dia, para as licitações na modalidade pregão, e de 3 (três) dias para as
licitações nas demais modalidades, dispensas, inexigibilidades e adesões à Ata de Registro de
Preços, a contar do recebimento do ofício de solicitação.
Art. 8º As unidades responsáveis pelo exame dos processos autuados em face desta Re-
solução ficam autorizadas a realizar diligências saneadoras nos órgãos demandantes e nos
locais onde será ou estiver sendo executado o objeto da contratação, sempre que houver a
necessidade de ampliar a contextualização da despesa sob fiscalização.
Art. 9º As análises realizadas pelo Tribunal em relação aos processos examinados nos termos
desta Resolução não excluem a possibilidade de outros procedimentos de fiscalização, nem
a imputação de responsabilidade por falhas identificadas posteriormente.
Art. 10. Esta Resolução entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução nº 237, de 17 de
julho de 2012.

RENATO RAINHA

ANEXO I
(Resolução nº 289, de 14 de abril de 2016.)

METODOLOGIA PARA CÁLCULO DOS VALORES PARA
AUTUAÇÃO DOS EDITAIS

Quadro 1:

FATOR DE RISCO (FR) Bens e ser-
viços

Obras

1.0) Edital suspenso pelo TCDF 4 4
Motivo da suspensão 1.1) Estimativa de preços 2,5 2,5

1.2) Competitividade 2,5 2,5
1.3) Habilitação técnica 2,5 2,5
1.4) Outros 2,5 2,5

2.0) Edital condicionado à alteração 3 3
Motivo do condicionamento 2.1) Estimativa de preços 1,5 1,5

2.2) Competitividade 1,5 1,5
2.3) Habilitação técnica 1,5 1,5
2.4) Outros 1,5 1,5

3.0) Edital condicionado à verificação 2 2
3.1) Estimativa de preços 1 1

4) Edital Conforme 5 5

Valor para ajuste em função do risco (VR-
serviços) =

R$ 65.000,00 Fornecimento de bens e servi-
ços

Valor para ajuste em função do risco (VRo-
bras) =

R$ 150.000,00 Obras e serviços de engenharia

Fórmula para cálculo do valor de Autuação:
(A referida fórmula encontra-se disponível no endereço eletrônico do Tribunal de Contas
do Distrito Federal, www.tc.df.gov.br, digitando "resolução" e "enter" no campo Consulta
ao SINJ - Legislação do DF, e na próxima página digite novamente "resolução 289" e
"enter")

Para aquisições/serviços: Se (R$ 2.600.000,00 < CR < R$ 13.000.000,00) adotar valor de
CR
Para obras/serviços de engenharia: Se (R$ 6.000.000,00 < CR < R$ 30.000.000,00) adotar
valor de CR
CR: custo de referência para autuação
VRserviços: Valor de ajuste em função do risco (aquisições/serviços)
VRobras: Valor de ajuste em função do risco (obras/serviços de engenharia)
ME: Média dos editais publicados pelo órgão nos últimos 12 meses, com valores maiores
ou iguais a:
a) 4 x R$ 650.000,00 (aquisições e serviços)
b) 4 x R$ 1.500.000,00 (obras e serviços de engenharia)
ND: Quantidade de quesitos de risco contemplados nas decisões do TCDF relativa à aná-
lise inicial de editais
FR: Pesos atribuídos aos quesitos de risco (quadro 1)

ANEXO II
(Resolução nº 289, de 14 de abril de 2016.)

JURISDICIONADO VALORES MÍNIMOS PARA AUTUAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO
BENS E SERVIÇOS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHA-

RIA
ADASA R$ 2.926.363,27 R$ 6.000.000,00

BRB R$ 11.873.361,54 R$ 29.325.000,00
CAESB R$ 12.568.134,65 R$ 30.000.000,00
CBMDF R$ 12.187.500,00 R$ 6.000.000,00
CEASA R$ 2.600.000,00 R$ 6.000.000,00

CEB R$ 12.025.000,00 R$ 10.341.860,95
CLDF R$ 4.204.274,00 R$ 6.000.000,00

CODEPLAN R$ 2.600.000,00 R$ 6.000.000,00
CODHAB R$ 6.611.864,72 R$ 26.700.000,00
DER-DF R$ 5.273.617,91 R$ 16.334.996,82
DETRAN R$ 11.375.000,00 R$ 6.000.000,00

DFTRANS R$ 7.434.966,80 R$ 16.342.850,50
DPDF R$ 2.600.000,00 R$ 6.000.000,00
FA P D F R$ 12.252.500,00 R$ 6.000.000,00

FHB R$ 4.735.532,60 R$ 6.000.000,00
METRO R$ 2.600.000,00 R$ 6.000.000,00

N O VA C A P R$ 12.187.500,00 R$ 18.975.000,00
PCDF R$ 5.831.292,85 R$ 6.000.000,00

PGMPDF R$ 3.441.853,73 R$ 6.000.000,00
PMDF R$ 5.642.369,61 R$ 6.000.000,00

SC R$ 9.840.520,68 R$ 6.000.000,00
SE R$ 13.000.000,00 R$ 11.434.699,47

SEAGRI R$ 2.600.000,00 R$ 6.000.000,00
S E C O PA R$ 4.942.474,74 R$ 6.000.000,00

SECT R$ 11.992.500,00 R$ 6.000.000,00
SEDEC R$ 2.600.000,00 R$ 6.000.000,00
SEDEST R$ 13.000.000,00 R$ 6.000.000,00
SEDHAB R$ 2.803.540,42 R$ 6.000.000,00

SEF R$ 11.304.500,19 R$ 6.000.000,00
SEG R$ 12.740.000,00 R$ 15.792.791,81

SEMARH R$ 4.133.961,71 R$ 6.000.000,00
SEPLAN R$ 10.595.000,00 R$ 6.000.000,00

SES R$ 10.172.500,00 R$ 6.000.000,00
SETUR-DF R$ 3.683.608,36 R$ 6.000.000,00

SLU R$ 7.582.297,28 R$ 29.025.000,00
SSP R$ 13.000.000,00 R$ 6.000.000,00
ST R$ 12.252.500,00 R$ 6.000.000,00

STC R$ 12.707.500,00 R$ 6.000.000,00
TCB R$ 2.600.000,00 R$ 6.000.000,00

TCDF R$ 4.058.857,00 R$ 6.000.000,00
TERRACAP R$ 12.282.466,64 R$ 11.850.186,11


