
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Transparencia e Controle 
Controladoria-Geral 

RELAT6RIO DE INSPEいO N0 OJ2O14 - DIRAG II/CONAG/CONT-STC 

Administra9五o 	Regional 	do 	Parano自, 	Administra9ao 	Regional 	de 
Unidades: Samambaia, Administra9ao Regional do Riacho Fundo, Administra戸o 

Regional do Gama e NOVACAP 
140.000.402/09, 	140.000.021/10, 140.000.057/10, 	131.000.467/11, 

Processos n。: 142.000.571/11, 	148.000.152/11, 131.000.009/12, 	131.000.152/12, 
148.000.059/12 e 142.000.205/11 

Assunto: Contratos da empresa Master Tecnologia e Sistemas Ltda 

Exercicios: 2009, 2010, 2011 e 2012 

Senhora Diretora, 

Apresentamos o Relat6rio de Inspe9きo, que trata dos exames realizados sobre 
os atos e fatos dos gestores das Administra96es Regionais do Parano言, do Riacho Fundo, do 
Gama, de Samambaia e da NOVACAP, referentes ao perodo de 01/01/2009 a 31 / 12/2012, 
por determina9谷o desta Controladona-Geral e consoante Ordem de Servi9o no 143/20 13- 
ControladorialSTC, de 24/09/2013. 

I - ESCOPO DO TRABALHO 

Os trabalhos de auditoria foram realizados objetivando verificar a 
conformidade dos contratos firmados entre a empresa Master Tecnologia e Sistemas LTDA- 
EPP, CNPJ: 10.764.799/0001-46, e as Administra96es Regionais do Paranoh, do Riacho 
Fundo, do Gama e de Samambaia e a NOVACAP. 

A execu9谷o desta auditoria considerou o seguinte problema focal: 

月S 月dminおfrac6es Regionaむ respeitaram as normas legaお nas contratac6es 
realizadas mediante osprocessos 加Specionados? 

Os pontos criticos evidenciados na matriz de riscos e as quest6es de auditoria 
formuladas para cada um dos pontos crticos considerados na matriz integrada de 
planejamento e procedimentos de auditoria constam deste relat6rio. 

Nao foram impostas restri96es quanto ao metodo ou a extensao de nossos 
trabalhos. 
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O presente Relat6rio, na fase preliminar, foi encaminhado aos dirigentes 
m自ximos das Administra96es Regionais e da NOVACAP, por meio dos Oficios n 507/20 14- 
GAB/STC, 508/201 4-GAB/STC, 509/201 4-GAB/STC, 510/201 4-GAB/STC e 511/2014- 
GAB/STC, de 25/03/2014, para manifesta96es quanto aos esclarecimentos adicionais ou a s 
justificativas para as situa96es constatadas, conforme estabelecido no art. 31 da Portaria n。  89- 
STC, de 21/05/20 13. 

0 presente Relatório, na fase preliminar, foi encaminhado aos dirigentes 
máximos das Administrações Regionais e da NOVACAP, por meio dos Oficios n° 507/2014- 
GAB/STC, 508/2014-GAB/STC, 509/2014-GAB/STC, 510/2014-GAB/STC e 511/2014- 
GAB/STC, de 25/03/2014, para manifestações quanto aos esclarecimentos adicionais ou as 
justificativas para as situações constatadas, conforme estabelecido no art. 31 da Portaria n° 89- 
STC, de 21/05/2013. 

Na sequencia serao expostos os resultados das an自lises realizadas na gestao da Na sequência serão expostos os resultados das andlises realizadas na gestão da 
Unidade. Unidade. 

II- CONSIDERAC6ES SOBRE A INSPECAO 

RELA叫O DOS PROCESSOS INSPECIONADOS 

A presente inspe9ao teve como escopo a seguinte rela9ao de processos: 

II - CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSPEÇÃO 

RELAÇÃO DOS PROCESSOS INSPECIONADOS 

A presente inspeção teve como escopo a seguinte relação de processos: 

Exercício Unidade Processo n° Objeto Valor (R$) 

2009 
Paranod —RA 

VII 
140.000.402/2009 

Construção de galpão em Três Conquistas 
no Paranod. 

146.252,26 

2010 
Paranod —RA 

VII 
140.000.021/2010 

Construção de estacionamento interno do 
Centro de Ensino Médio n° 1 do Paranoi. 

97.376,46 

2010 Paranoi — RA 
VII 

140.000.057/2010 
Obra de conclusão do galpão do Café Sem 

Troco no Paranod 
146.797,44 

2011 Gama — RA II 131.000.467/2011 
Construção de Praça na quadra 13 do Setor 

Sul do Gama 
113.029,39  

2011 
Samambaia — 

RA XII 
142.000.571/2011 

Pintura de pisos e alambrados da Biblioteca 
Comunitária de Samambaia. 

6.980,00 

2011 
Riacho Fundo 

— RA XVII 
148.000.152/2011 

Construção de quatro  kits  de malhação ao 
longo da pista de corrida 

143.262,86 

2012 Gama— RA II 131.000.009/2012 
Reparo da cobertura (clarabóia) do Shopping 

Popular do Gama. 
58.367,07 

2012 Gama — RA II 131.000.152/2012 
Reforma da quadra de esportes da EQ 14/18 

SETOR OESTE e reforma de praças 
adjacentes. 

107.740,20 

2012 Riacho Fundo 
— RA XVII 148.000.059/2012 

Urbanização de pontos de ônibus com 
acessibilidade. 

132.500,89 

2012 Novacap - 
Samambaia 

142.000.205/2011 
Construção de praga com quadra 

poliesportiva situada na  QR  827 em frente 
ao conjunto 7. 

144.275,81 

Ill - DESENVOLVIMENTO DA AUDITORIA - DESENVOLVIMENTO DA AUDITORIA 
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I - PONTO CRiTICO DE CONTROLE - Adequag自o formal do 
procedimento h s normas b貞sicas de licita戸o 

1.1 - A modalidade de licitag豆o utilizada encontra suporte ftico e 
juridico? 

GESTAO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVICOS 

1.1.1.1 - EMPRESA NAO HABILITADA PARA A EXECUCAO DOS 
SERVICOS CONTRATADOS 

Fato 

Os processos apresentam c6pias do CNPJ da empresa Master Tecnologia e 
Sistemas Ltda. EPP - CNPJ 10.764.799/0001-46, nas quais constam o c6digo e a descri9ao da 
atividade principal: 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informa9五o. O documento 
apresenta c6digos e descri96es das atividades econ6micas secund自rias, dentre os quais: 43.99- 
1-99 - Servi9os especializados para constru9ao nきo especificados anteriormente. As demais 
atividades secund自rias cadastradas nきo apresentam qualquer proximidade com os servi9os 
contratados, relativos a constru96es e reformas. 

A verifica叫o da listagem de atividades disponivel para cadastro na tabela da 
Classifica叫o Nacional de Atividades Econ6mico-Fiscais do IBGE (adotada pela Receita 
Federal mediante a Instru9ao Normativa SRF n。  62/2001) permite verificar que a atividade de 
constru9谷o e reforma de edificios comerciais esta enquadrada no c6digo 41.20-4-00 - 
Constru9ao de Edificios. Os servi9os de pintura tamb6m tem c6digo especifico: 43.30-4-04 - 
Servi9os de pinturas em edificios. 

O c6digo para o aual a empresa est自  habilitada 6 referente a outras atividades 
nao codificadas e, portanto, se refere a atividades de constru9ao civil nao especincaaa na 
tabela da Classifica戸o Nacional de Atividades Econ6mico Fiscais do IBGE. 

Portanto, o c6digo de atividade para o qual a empresa est自  cadastrada no CNPJ 
no6 referente aos servi9os para os quais foi contratada pelas Administra96es Regionais. 

Causa 

Insuficiente checagem da documenta9ao apresentada pelas empresas nos 
certames licitat6rios, por parte das comiss6es de licita9乞o. 
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Consequencia 

Contrata9乞o irregular. 

Manifesta戸o do Gestor: 

Nao houve manifesta頭o. 

Recomenda戸o: 

Adotar a prまtica de checar na tabela da Classifica戸o Nacional de Atividades 
Econ6mico-Fiscais do IBGE, os c6digos de atividades para os quais as empresas licitantes esto 
habilitadas. 

1.1.1.2 - PARTICIPACAO ILEGAL DA EMPRESA MASTER 
TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. CNPJ 10.764.799/0001-46 NOS CERTAMES 
LICITATORIOS 

Fato 

Os Processos n。  140.000.402/2009, 140.000.021/2010 e 140.000.057/2010 
(Administra9ao Regional do Paranoh - RA VII) apresentam contrata96es para realiza9ao de 
servi9os de constru96es de galp6es e estacionamento. 

Em todos eles, a contrata9きo foi precedida de licita9ao, na modalidade convite, 
nos quais houve a participa9ao das empresas Master Tecnologia e Sistemas Ltda. CNPJ 
10.764.799/0001-46 e Matriz Constru96es Ltda. CNPJ 01.623.990/0001-87 como licitantes. 

Ocorre que, no Processo n。  140.000.402/2009, fis. 111/112, consta c6pia da 
Certidao de Registro e Quita9ao de Pessoa Juridica n。  0976/2009, da empresa  Master 
Tecnologia e Sistemas Ltda., emitido pelo CREA-DF, composto de duas folhas. Na segunda 
folha da certidao, consta a observa9豆o de que: "白  vedada, por for9a do C6digo 
Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n 。  8666/93, a apresentaqao de 
propostas ou a participa9ao em licita9ao de obras/serviqos onde 
par七icipe a firma Ma七riz Constru96es L七da." (destacou-se). 

Nos Processos nos 140.000.021/2010 e 140.000.057/2010 constam c6pias da 
mesma Certidao n。  0976/2009, porm, desta feita, fez-se juntar, unicamente, c6pia da 
primeira folha, omitindo-se, portanto, a observa戸o constante da segunda folha do documento. 
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O fato ganha maior relevo auando se verifica que o endere9o da empresa 
Matriz Constru96es Ltda.6 SCLN 211 Bloco A saIas 211 a 21 -brasi1ia-Dr, o mesmo ia 

empresa Master Tecnologia e Sistemas Ltda. 

Mais que isso, no Processo n。  140.000.057/20 10, aldm das duas empresas 

citadas, houve a participa叫o na licita9ao da empresa SERMAT Constru弾o e Incorpora o 
Ltda. CNPJ 37.085.537/0001-01, cuja c6pia da segunda altera9ao contratual (fi. 120) traz o 
mesmo endere9o anteriormente referido, ou seja: SCLN 211 Bloco A sala 21 4-Brasilia-DF 

Al6m disso, constatamos que o senhor一  CPF fl・  
***.893.8011** aparece como s6cio nos contratos sociais das empresas Master Tecnologia e 
Sistemas Ltda. (fi. 76) e SERMAT Constru叫o e Incorpora戸o Ltda. (fi. 122). 

J自  os s6cios da empresa SERMAT Constru9乞o e Incorpora9ao Ltda., CNPJ 
37.085.537/0001-01, nos termos da segunda altera叫o contratual constante s fis. 120 a 124 

do Processo n。  140.000.057/2010, datada de 02/02/2010, sao一  CPF n。  
***. 893, 8O1一** e一  CPFn。  ***' 425. 6611**, 

Os s6cios da empresa Master Tecnologia e Sistemas Ltda. CNPJ 
10.764.799/0001-46. segundo o contrato social constante a s fis. 76 a 79 do Processo n。  
140.000.057/2010. sao一  CPF no ***. 893. 8011** e- 
~CPF n。  ***.526.201..**. Conforme o contrato, ambos sao residentes na SCLN 211 
Bloco A-Brasilia-DF, o mesmo endere9o indicado para as pessoas juridicas anteriormente 
referidas. 

Os s6cios da empresa Matriz Construc6es Ltda. CNPJ 01.623.990/0001-87, 
segunao a seuma aiteracao contraruat (rIS. #u a ソ  '+j, sao- 
CPF ***. 793. 581-** e一  , CPF ***.042.3O3..平 k, o que, a 

toda evidencia, sugere rela9谷o de parentesco do primeiro com um dos s6cios da empresa 
SERMAT Constru9ao e Incorpora9ao Ltda., CNPJ 37.085.537/0001-01. 

Causa 

As causas prov自veis do fato sao: a) a apresenta9ao incompleta de 
documenta9ao por parte da empresa licitante, com indicios de inten9ao fraudat6ria do 
procedimento licitat6rio; b) a juntada incompleta da documenta弾o fornecida pela empresa 
licitante, com inten9乞o fraudat6ria; e c) a conferencia ineficiente, pela Administraao Publica, 
dos documentos e dados das licitantes. 
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Consequencia 

Comprometimento do sigilo das propostas e fortes indicios de fraude do carter 
competitivo do procedimento licitat6rio. 

Manifestagao do Gestor: 

O Administrador Regional do Riacho Fundo I, mediante o Ofcio n 196/2014- 
GAB-RA XVII, alegou que: 

Com rela叫o ao item 1.1.1.2 - Participa9ao Ilegal da Empresa Master Tecnologia e 
Sistemas LTDA. nos Certames Licitat6rios, esclarecemos que a ausencia da 
documentafao pertinente a Certid谷o de Registro e quita9きo de Pessoa Jurdica se 
deu, exclusivamente, por parte da empresa licitante que no momento oportuno 
apresentou de maneira incompleta a documenta9きo necess自ria. Assim, a 
Administra9ao Piiblica n5o concorreu para o fato narrado no presente Relat6rio. 

Por meio do Oficio n 232/2014-GAB-RA XVII, de 25/04/2014 
a Administra9ao Regional do Riacho Fundo - RA XVII, informou ainda que: 

foi constituida Comissao Disciplinar Administrativa, por meio da Ordem de Servi9o 
n。  51, de 23 de abril de 2014, a fim de apurar a responsabilidade disciplinar, nos 
termos da Lei Complementar n。  840/2011, em razao da habilita9きo irregular de 
empresa em carta-convite, documento em anexo. 

An自lise do Controle Interno: 

A empresa licitante 6 respons自vel pelo fato. Contudo, a confer6ncia ineficiente 
da documenta頭o por parte da comissao de licita9ao concorreu igualmente para a 
irregularidade. 

Recomenda恒o: 

a) apurar responsabilidade disciplinar, nos termos da Lei Complementar 
no 840/2011, em raz乞o de ter sido admitida, irregularmente, a participa9ao das empresas 
referenciadas nos procedimentos licitat6rios e; 

b) proceder a s apura96es necess自rias, nos termos dos artigos 87 e 88 da Lei 
n.。  8.666/1993, c/c o Decreto n。  26.85 1/2006, alterado pelo Decreto n。  27.069/2006, em face das 
irregularidades apontadas no presente relat6rio, a suscitarem a aplica9ao de san96es aos 
fornecedores contratados e licitantes e a evidenciarem, em tese, a pratica de ilicitos penais 
tipificados na Lei n.。  8.666/1993. 
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1.1.1.3 - HABILITACAO IRREGULAR DE EMPRESA EM 
CARTA-CONVITE 

Fato 

No Processo 148.000.152/20 11 (Administra戸o Regional do Gama - RA II), a 
empresa SERMAT Constru9きo e Incorpora9谷o Ltda. apresentou uma c6pia de altera9o 
contratual datada de 3 0/03/2009, para um Convite cuja abertura ocorreu em 13/09/2011 
Portanto, infere-se que esta altera叫o contratual era anterior a segunda altera 谷o contratual 
constante a s fis. 120 a 124 do Processo n。  140.000.057/2010, datada de 02/02/2010. Desta 
forma, segundo os documentos analisados, na data da licita戸o (13/09/20 11), as empresas 
Master Tecnologia e Sistemas Ltda. e SERMAT Constru9谷o e Incorpora9ao Ltda. tinham 
como s6cio o senhor Mozart Medeiros Filho CPF n。  416.893.801-87. 

No Processo n。  140.000.205/2011 (Novacap - RA Samambaia), o Convite teve 
a participa叫o das empresas Master Tecnologia e Sistemas Ltda., Lhcio Costa Incorporadora e 
Servi9os Ltda. CNPJ 04.294.107/0001-40, e Gold Construtora Ltda. CNPJ 04.847.373/0001 - 
53. Segundo os documentos constantes nos autos, as empresas L貢cio Costa Incorporadora e 
Servi9os Ltda. e Gold Construtora Ltda. tem endere9o identico endere9o, qual seja, Quadra 2 
Conjunto B Lote 15 Loja 1 - Setor Bernardo Sayao- Nucleo Bandeirante-DF. 

Al6m disso, dentre os documentos apresentados para habilita戸o, constam 
certid6es negativas da divida ativa e nada consta do GDF da empresa Gold Sound Eventos 
Ltda. ME CNPJ 09.607.262/0001-93 (fis. 155/156), quando deveriam constar estas certid6es 
da Gold Construtora Ltda. CNPJ 04.847.373/0001-53. Portanto, a empresa Gold Construtora 
Ltda. CNPJ 04.847.373/0001-53 foi indevidamente habilitada para a licita9ao. Apesar da 
instru叫o inadequada do processo, o Parecer de Auditoria n。  153/2011 -NOVACAP atestou 
que todas as empresas foram corretamente classificadas (fis. 161/162). 

Causa 

As causas prov自veis do fato sao: a) inten9言o fraudatria do procedimento 
licitat6rio; e b) a conferncia ineficiente, pela Administra9乞o Phblica, dos documentos e 
dados das licitantes. 

Consequencia 

Comprometimento do sigilo das propostas e fortes indicios de fraude do carater 
competitivo do procedimento licitat6rio. 
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Manifesta頭o do Gestor: 

Nao houve manifesta戸o. 

Recomendafao: 

a) proceder a apura9ao de responsabilidade disciplinar, nos termos da Lei 
complementar n 840/2011, em razao de ter sido admitida a participa9ao irregular das 
empresas referenciadas no procedimento licitat6rio citado; e 

b) proceder a s apura96es necesshrias, nos termos dos artigos 87 e 88 da Lei 
n。  8.666/1993, c/c o Decreto n。  26.85 1/2006, alterado pelo Decreto n。  27.069/2006, em face 
das irregularidades apontadas no presente relat6rio, a suscitarem a aplica9ao de san96es ao 
fornecedor contratado e licitantes a evidenciarem, em tese, a pratica de ilicitos penais 
tipificados na Lei n.。  8.666/1993. 

2 - PONTO CRTICO DE CONTROLE - Adequa瞬o dos quantitativos da 
planilha de or9amento de custos e especifica96es t6cnicas descritos no projeto b貞sico. 

2.1 - H自  mem6ria de clculo que de suporte aos quantitativos e 
especificaf6es apresentadas na planilha orgamentAria? 

2.1.1 - INSUFICIENTE DETALHAMENTO DO PROJETO BASICO 

Fato 

Os Processos n.。  148.000.059/2012, 140.000.402/2009, 140.000.057/2010, 
140.000.021/2010 e 142.000.571/2011 nao foram elaborados de acordo com os artigos 6。  e 70 
da Lei n。  8.666/93, pois nao foi verificado um or9amento detalhado em planilha que expresse 
a composi叫o de todos os custos unitrios, e em alguns casos, a aus6ncia de estudo t6cnico 
que possibilite avaliar a quantidade e o custo do servi9o, no existindo mem6ria de clculo 
que de suporte aos quantitativos, Custos e especifica96es apresentadas na planilha 
or9amentaria. 

No Processo n。  140.000.021/2010 nao foi localizado o Projeto Bsico, apesar 
de haver descri頭o no Convite n。  01/2010 - RA VII, anexado a s fis. 25 a 34. A fi. 34 consta 
que: "Sao partes integrantes deste Edital o Anexo I (projeto basico), Anexo II (especifica96es 
t6cnicas), Anexo III (planilha or9amentaria)...". 
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Nas planilhas or9amentarias dos Processos de convite no 140.000.402/2009, 
140.000.057/2010 e 140.000.021/2010 (Administra9ao Regional do Parano自) foram 
verificados aue alguns itens das planilhas nao apresentavam detalhamento suficiente em sua 
especifica9ao, o que fragilizou a quantifica9ao do custo unitario desses itens. A titUlO ae 
exemplifica9乞o, constatou-se falha de especifica叫o nos seguintes itens: 

I) no Processo n。  140.000.057/2010: fornecimento e colocaf議o do piso (ndo 
especifica o material: cimento, ceramica ou outro), calfadas (sem qualquer detalhamento), 
alvenaria (nao especifica a forma: uma ou duas vias), fornecimento de telhas (sem 
detalhamento), telhas (nao especifica o material: ceramica, transparente ou outro); 

2) no Processo n。  140.000.402/2009: alvenaria com pr'-moldado (sem 
detalhamento do tamanho, modelo), estacas moldadas (qual tipo e para qual finalidade), 
fornecimento das telhas (nao especifica o material: ceramica, transparente ou outro); e 

3) no Processo n。  140.000.021/2010: fornecimento e aplica9豆o de asfalto 
(sem especifica9ao). 

No Processo de dispensa de licita戸o n。  142.000.571/201 l(Administra o 
Regional de Samambaia - RA XII) a descri9ao do objeto ("Pintura de Pisos e Alambrados da 
Biblioteca Comunitaria de Samambaia") n言o detalhou a A rea e/ou a quantidade dos objetos a 
serem pintados, bem como nao demonstrou a composi9ao de todos os custos unit自rios. 
Somente foi apresentado um valor global do servi9o, de R$ 7.000,00. 

Um or9amento detalhado deve conter as composi96es de custos unitrios, com 
descri9ao de todos os custos que comp6em cada servi9o (incidencia de mきo-de-obra, 
equipamentos e produ9ao efetiva considerada, bem como dos materiais necess自riosa 
execu9ao dos servi9os). Tal omissao caracteriza descumprimento do art. 6。, inciso LX, da Lei 
n.o 8.666/93. 

A falta de detalhamento dos projetos bsicos resulta falhas na especifica9o 
dos servi9os pretendidos, inviabilizando mensurar corretamente se todos os servi9os 
solicitados foram realizados a contento. Fica prejudicado o cotejamento do servi9o realizado 
com as reais necessidades da Administra9乞o, as quais devem estar especificadas nos referidos 
projetos basicos, conforme determina a Lei 8.666/93. 

Causa 

A prov自vel causa foi a negligencia na elabora5o dos projetos bhsicos, com o 
descumprimento dos artigos 6。  e 7。  da Lei n。  8,666/93・  
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Consequencia 

A falta de adequado detalhamento dos projetos basicos inviabilizou o 
acompanhamento eficiente do contrato, ficando tambdm comprometido o recebimento parcial 
e definitivo da obra. 

Manifesta戸o do Gestor: 

Nao houve manifesta9ao. 

Recomenda恒o: 

Nas obras futuras, aprimorar os projetos bhsicos agregando-lhes o necessario 
nivel de detalhamento, para que sirvam efetivamente de balizadores para a forma9ao de 
pre9os e execu9ao das obras. 

3 - PONTO CRiTICO DE CONTROLE - Adequa戸o dos pre9os unit自rios 
dos servi9os praticados no SINAPI, em busca de verifica戸o de possivel sobrepre9o. 

3.1 - Houve compatibilidade dos pre9os unit'rios com a tabela SINAPI? 

3.1.1 - CUSTOS UNITARIOS NAO DISCRIMINADOS NO PROJETO 
BASICO 

Fato 

Na amostra dos itens de maior representatividade das planilhas or9ament自rias 
dos Processos n。  140.000.057/2010, 140.000.402/2009 e 140.000.021/2010 (Administra9o 
Regional do Paranod) nao foi possivel verificar a compatibilidade dos pre9os com os da tabela 
do S[NAPI, pois esses itens nao apresentaram especifica96es suficientes. Esses item foram 
descritos de forma gen6rica, sem detalhamento suficiente, conforme exemplos a seguir: 

a) no Processo n。  140.000.057/2010 os itens 'fornecimento e coloca戸o do 
piso', 'cal9adas', 'alvenaria', 'fornecimento de telhas' e 'telhas' representaram 
3 0,85% do total da obra; 

b) no Processo n。  140.000.402/2009 os itens 'alvenaria com pre-moldado', 
'estacas moldadas', 'fornecimento das telhas' representaram 22,68% do total 
da obra; e 

c) no Processo n。  140.000.021/2010 o item 'fornecimento e aplica9ao de 
asfalto' representou 46,47% do valor contratado. 
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Destaca-se tamb6m que as planilhas or9amentrias constantes nos Processos 
n.。  148.000.059/2012 (Adm. do Riacho Fundo I), 140.000.402/2009 (Adm. do Paranoa), 
140.000.057/2010 (Adm. do Parano), 140.000.021/2010 (Adm. do Paranoh) n乞o observaram 
a Decisao n.。  4.03 3/2007 - TCDF, que determina que o or9amento estimativo constante do 
Projeto B自sico das obras e servi9os de engenharia deve ser elaborado com base no Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e i ndices da Constru9ao Civil - SINAPI. 

No Processo n。  148.000.059/2012 a tabela utilizada como referncia foi a da 
VOLARE, de fevereiro de 2012. Nos Processos n.。  140.000.402/2009, 140.000.057/2009, 
140.000.021/2010 nao consta qual tabela foi utilizada como referencia. 

Al6m disso, constatou-se que em alguns processos os percentuais de BDI 
indicados em planilhas de custos constantes de processos licitat6rios nao foram decompostos 
por item unitrio, em desacordo com as Decis6es n。  4.033/2007, 3.452/2003 e 8.229/1998 do 
TCDF e Ac6rdaos n。  325/2007, 946/2007 e 2.715/2008 do Tribunal de Contas da Uniao. 

No Processo n。  142.000.205/2011 consta o valor global do BDI, de 29,19%, 
sem a decomposi9きo por item unit自rio. 

No Processo n。  148.000.059/2012 nao houve discriminaao do componente 
'tributos'. Nos Processos n。  140.000.402/2009 e 140.000.057/2009 nao houve discrimina9o 
do componente 'impostos'. No Processo n。  140.000.021/2010 nao houve discrimina9ao dos 
componentes 'taxas e emolumentos' e 'impostos'. Assim, restou prejudicada a aferi叫o de 
quais tributos e respectivos percentuais cobrados nessas planilhas. 

Tamb6m foi constatado que o metodo de c自lculo do percentual do BDI foi 
divergente do elaborado na Decisao n。  4.03 3/2007 - TCDF. 

No Processo n 0 148.000.059/2012 consta o percentual de BDI de 30,00%, 
entretanto, no c自lculo de conferncia nao foi alcan9ado o percentual apresentado na planilha, 
mesmo com a frmula apresentada pela Unidade, conforme apresentado a fi. 60 dos autos. 

Nos Processos n。  140.000.402/2009 e 140.000.057/2009 constam BDI 
inadequados elaborados pela Administra9乞o do Paranoa (fi. 58 e 65 dos autos, 
respectivamente). Os BDI apresentados pelas empresas contratadas seguiram os moldes 
apresentados pela Unidade, com a inclusao de percentuais de custos diretos 

Nos Processos n。  140.000.402/2009 (fl.148), 140.000.057/2009 (fl.171) e 
140.000.021/2010 (Administra叫o Regional de Samambaia-NOVACAP, fl.146) foram 
constatados itens inadequados nas planilhas de BDI propostos pela contratada: administra戸o 
da obra, manuten9きo de canteiro, seguran9a e medicina no trabalho, controle tecnol6gico e 
eventuais. 
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Desse modo, constatou-se que as obras e servi9os de engenharia n五o foram 
instruldos com a composi9きo de todos os custos unitdrios envolvidos, do BDI, dos Encargos 
Sociais; da mem6ria de c含lculo que subsidiou a defini叫o dos quantitativos dos itens de 
servi9o e das coletas de pre9os necesshrios para demonstrar a adequa9do dos pre9os propostos 
com os praticados no mercado, conforme determinado na Decisao n.。  4.033/2007, do Tribunal 
de Contas do Distrito Federal. 

Causa 

Projeto b自sico insuficientemente instruido, com prec自rio nivel de 
detalhamento. 

Consequencia 

Inclusao indevida de itens nas composi96es dos BDI referentes s obras 
contratadas e impossibilidade de compara戸o dos pre9os dos itens com a tabela SNAPI, 
dificultando as a96es de controle. 

Manifestag議o do Gestor: 

O gestor da Administra戸o Regional de Samambaia - RA XII, por meio do 
Ofcio n。  446/2014-GAB, de 08/04/20 14, apresentou a seguinte justificativa: 

Tendo em vista o teor do Relat6rio Preliminar de Inspe9きo N。  01/2014-DIRAG 
II/CONAG/CONT-STC, informo a Vossa Excelencia da impossibilidade temporria 
em tomar as devidas providencias no prazo estabelecido, em razo de o processo n 
142.000.205/20 11 estar com carga para a NOVACAP conforme Hist6rico de 
Tramita戸o (anexo). 
Informo ainda que j自  foi enviado a NOVACAP Oficio n。  0732014-DAG/RAXI 
(c6pia anexa), solicitando o envio dos autos a esta AdministTa9ao Regional o mais 
breve possivel. 

Recomenda9負o: 

Aprimorar os projetos bhsicos das obras futuras, com o necess自rio nivel de 
detalhamento nas planilhas e BDI, para que sirvam efetivamente de balizadores para a 
forma弾o de pre9os e execu戸o das obras. 

3.2 - Foi detectado sobreprefo? 
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3.2.1 - SOBREPRECO NO BDI DE OBRAS CONTRATADAS 

Fato 

Em anhlise aos itens mais representativos das planilhas or9amentrias nao foi 
possivel verificar se houve ou nao sobrepre9o nos Processos n.。  140.000.057/2010, 
140.000.402/2009 e 140.000.021/2010 (Administra9谷o Regional do Paranoa), pois esses itens 
no possuiam especifica戸o suficiente para compar自-los com os pre9os de referencia 
estabelecidos na tabela do SINAPI. 

Entretanto, foram realizados pagamentos de itens indevidamente incluidos 
como BDI nos referidos processos, ou seja, houve superfaturamento, conforme segue: 

a) Processos n。  140.000.402/2009, 140.000.057/2009: administra9ao da obra 
3,22%, manuten9ao de canteiro 2,10%, seguran9a e medicina no trabalho 
2,50%, controle tecnol6gico 3,00%, eventuais 2,57%; e 

b) Processo n。  140.000.021/2010 administra9きo da obra 3,00%, manuten9o 
de canteiro 2,00%, seguran9a e medicina no trabalho 2,00%, controle 
tecnol6gico 3,00%, eventuais 3,00%. 

Apesar nao haver mem6ria de cdlculo ou frmula da composi9ao do BDI 
nesses processos, observou-se que o percentual total 6 gerado por meio do somat6rio de todos 
os percentuais unithrios presentes na composi9ao do BDI. Desse modo, houve 
descumprimento da Decisao n.。  4.033/2007 - TCDF e inobserv合ncia ao Ac6rdao n。  325/2007 
ー  TCU, que estabelece os itens da composi9ao do BDI e a frmula de c自lculo. 

Conforme os crit'rios utilizados na elabora戸o do c自lculo do BDI nesses 
processos, obteve-se que o somat6rio dos percentuais dos itens indevidos em cada processo 
causou um pagamento a maior de: 

13,39% nos Processos n。  140.000.402/2009, 140.000.057/2009, o que 
representou um pagamento indevido de R$ 15.356,39 no BDI do Processo 
n。  140.000.057/2009 e R$ 	15.299,36 no BDI do Processo 
n。  140.000.402/2009, ambos da Administra9ao Regional do Paranoh; 

13,00% no Processo n。  140.000.021/2010, o que representou um pagamento 
indevido de R$ 9.889,80. 

Assim, de acordo com os crit6rios adotados pela empresa contratada na 
elabora9きo do c自lculo do BDI nos Processos n。  140.000.402/2009, 140.000.057/2009 e 
140.000.021/2010, foi constatado pagamento indevido de R$ 40.545,55. 
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O Processo n。  140.000.402/2009 foi objeto de an自lise pelo Controle Interno, na 
Tomada de Contas Anual da Administra叫o Regional do Paranoa referente ao exercicio de 
2009, cujo Relat6rio de Auditoria n。  09/2011 -DIRAG/CONT, datado de 31/01/2011, em seu 
item 2.1.1.2, jA havia apontado as indevidas inclus6es de itens na composi9ao do BDI e 
recomendado a apuraao dos prejuizos mediante tomada de contas especial. Contudo, nao h自  
informa9五o sobre o atendimento da recomenda9ao por parte da Administra9ao Regional do 
Paranoh. 

Causa 

As prov自veis causas sao: a) projeto b自sico insuficientemente instruido, com 
prec自rio nivel de detalhamento; b) aceita9ao de propostas cujos BDI incluiram itens 
indevidos. 

Consequencia 

Pagamento indevido de R$ 40,545,55. 

Manifesta恒o do Gestor: 

Mediante o Oficio n。  196/2014-GAB-RA XVII, o Administrador Regional do 
Riacho Fundo I alegou que: 

J' no item 3.2.1 - Sobrepre9o no BDI de Obras Contratadas, informamos que a 
inclusao de itens indevidos, ocasionando o alegado superfaturamento, ocorreu no 
momento da elabora きo do c自lculo do BDI por parte da empresa contratada. Assim, 
sugerimos que seja notificada a empresa contratada, a fim de buscar o ressarcimento 
do pagamento feito indevidamente, no montante de R$ 40.545,55 (Quarenta mil 
quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). 

An'lise do Controle Interno: 

O Administrador Regional do Riacho Fundo I reconheceu que o pagamento 
realizado pela Administra9ao Regional do Paranoh foi indevido e repetiu a recomenda戸o do 
Controle Interno de buscar o ressarcimento. E evidente a falha da Administra9ao Regional do 
Paranoa ao ter efetuado o pagamento em desacordo com as normas. Al6m disso, ha que se 
observar a responsabilidade decorrente da in6rcia administrativa, uma vez que a questo jh 
havia sido levantada na ocasio da auditoria das contas da Administra9ao Regional do 
Paranod de 2009. 
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Recomenda戸o 

A Administra9ao Regional do Paranoa deve notificar a empresa contratada no 
sentido de buscar o ressarcimento dos valores indevidamente pagos e, se for o caso, apurar 
responsabilidades pela inclusao de valores indevidos nos BDI das obras contratadas, mediante 
Tornada de Contas Especial, nos termos da Resolu9ao n.。  102/98-TCDF e Instru9o 
Normativa n.。  05/2012-STC e proceder a s apura96es necesshrias, nos termos dos artigos 87 e 
88 	da 	Lei 	n.。 	8.666/1993, 	c/c 	o 	Decreto 

n.。  26.85 1/2006, alterado pelo Decreto n.。  27.069/2006, em razao da possibilidade de 
sancionar a contratada. 

4 - PONTO CRiTICO DE CONTROLE - Verifica戸o da execu9ao dos 
servifos 

4.1 - Hh compatibilidade entre os servifos executados com o Projeto 
Bsico, o Edital de Licita叫o, a Proposta de Pre9os e o Contrato? 

4.1.1 - OBRAS DE PADR6ES DIFERENTES EXECUTADAS POR 
PRECOS SIMILARES 

Fato 

A equipe identificou a constru9ao de dois galp6es comunit自rios na zona rural 
da Administra9甘o Regional do Paranoh. O primeiro, localizado no N貢cleo Rural do Caf Sem 
Troco, custou R$ 146.797,44. 0 segundo, situado no N亡cleo Rural de Tres Conquistas, teve 
custo de R$ 146.252,26. Ambos apresentam caractersticas similares em suas plantas baixas 
constantes nos projetos, com 自  rea de lOm x 20m de constru戸o e, com divis6es internas 
bastante parecidas. A diferen9a entre os pre9os foi de apenas R$ 545,18. 

Apesar da diferen9a minima entre os pre9os praticados nas duas obras e de a 
Administrac谷o Regional do Paranoa nao ter apresentado memorial descritivo ou outro 
documento aue discrimine as caracteristicas dos retridos imOveis, os elementos aisponiveis 
nos processos e a inspe9ao realizada nas obras revelam circunstancias que nao justincam a 
suposta similaridade dos custos, conforme segue: 

a) ha uma diferen9a significativa na estrutura. Enquanto o galp乞o de Trs 
Conquistas foi construido com alvenaria pr6-moldada, o galpao do Caf Sem 
Troco foi construido em alvenaria de tijolos de oito furos; 
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b) a inspe9言o "in loco" permitiu identificar que o galpao do Caf Sem Troco 
tem a rea maior do que a projetada na planta e que tem p6 direito superior ao 
galpao de Tres Conquistas; e 

c) a distancia entre as duas comunidades 6 de aproximadamente lO Km e a 
diferen9a de data de entrega entre os dois galp6es nao chega a 6 meses, o que 
elimina a possibilidade de agrega9ao significativa de custos em fun9o 
desses fatores. 

Cabe ressaltar que as deficiencias no detalhamento dos projetos bsicos, 
anteriormente expostas no presente relat6rio, inviabilizam a aferi9きo mais detalhada acerca da 
adequa9ao dos servi9os entregues pela empresa prestadora dos servi9os. 

Causa 

A prov自vel causa 6 a elabora9ao de projetos bsicos insuficientemente 
detalhados. 

Consequencia 

Possivel superfaturamento no valor pago pela constru9ao do galpao do Nucleo 
Rural de Tres Conquistas. 

Manifesta戸o do Gestor: 

Mediante o Oficio no 196/201 4-GAB-RA XVII, o Administrador Regional do 
Riacho Fundo I alegou que: 

No item 4.1.1 - Obras de Par6es Diferentes Executadas por Pre9os Similares, que 
ressalta-se que em rela9ao a diferen9a nas estruturas, asseveramos que no N6cleo 
Rural Tres Conquistas a finalidade do galpao foi para o apoio direto s atividades 
agricolas ali desempenhadas, com uso de equipamentos pesados, onde a alvenaria 
pr -moldada foi considerada a mais adequada. J' no Ndcleo Rural do Caf sem 
Troco a finalidade do galpao foi para encontros comunitrios, onde a alvenaria 6 a 
mais recomendada. 
A a rea da edifica戸o e a propor きo dos vaos referente a cada galpao foi decidido 
baseado no programa de necessidades atendendo aos anseios da pr6pria 
comunidade, sendo adequado ao uso. 
J' em rela9ao aos custos de cada galpo, esclarecemos que o N血cleo rural Trs 
Conquistas se encontra em uma regiao mais isolada e desprovida de infraestrutura e 
de estabelecimentos comerciais pr6ximos, o que faz com que os pre9os dos 
materiais empregados se tornem mais caros, em virtude do valor do transporte. O 
que nao ocorreu com estabelecimentos comerciais, o que reduziu o valor agregado 
do transporte dos materiais empregados. 
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Vale registrar, ainda, que quanto a similaridade dos pre9os, apesar de a obra do 
galpao do Nucleo Rural Tres Conquistas se menor, esta obra era mais distante do 
ncleo urbano mais pr6ximo, onerando, sobremaneira o valor dos materiais devido' 
inclusao do custo de transporte em cada item, inclusive da mao de obra dos servi9os. 

Anlise do Controle Interno: 

Conforme mencionado no subitem 4.1.1-b, a distancia entre os dois nucleos 
rurais 6 de cerca de 10 Km, no configurando justificativa suficiente para a similaridade de 
pre9os por obras evidentemente distintas. 

Recomenda恒o: 

Aprimorar os projetos bhsicos das obras futuras, com o necessrio nivel de 
detalhamento para que sirvam efetivamente de balizadores para a forma9ao de pre9os e 
execu9ao das obras. 

4.1.2 - QUADRA DE ESPORTE APRESENTANDO RACHADURAS 

Fato 

Em inspe9ao na quadra de esportes construida em Samambaia, na QR 827, 
tratada no processo n。  142.000.205/2011, foi verificada a existencia de grandes rachaduras no 
piso. 

H自  que se considerar que a quadra esta localizada em uma baixada com aterro, 
havendo sinais de passagem de grande quantidade de 自  gua de enxurrada. 

Na c6pia do processo analisada pela equipe de auditoria, n乞o consta termo de 
recebimento definitivo da obra. 

Causa 

As causas provhveis sao: a) possivel falha na execu9ao do aterro e funda戸o da 
obra: b) ausencia ou insuficiencia de levantamentos topograficos; e c) utiliza9ao de materiais 
de baixa qualidade. 

Consequencia 

A permanencia e evolu9ao da situa9ao pode levar inutiliza9ao da quadra pelo 
desmoronamento do aterro mediante a a9ao erosiva continua das chuvas. 
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Manifesta叫o do Gestor: 

A NOVACAP informou, mediante o Oficio n。  641/2014-GAB/PRES, que: 

Informamos que realizamos parte da fiscaliza戸o da referida obra, sendo que o processo 
encontrava-se anteriormente na Diretoria de Urbaniza叫o. 
A localiza o da quadra encontra-se no plat6 situado ao nivel do meio-fio da lateral mais alta, 
conforme padrao dos projetos de implantaao de quadras Poliesportivas, visando a boa 
acessibilidade dos usuarios, em geral, portanto no presente caso na cota ideal sem estar 
enterrada, nem necessidade de grande aterro na parte mais baixa (caso existente 1,00 m de 
aterro). 
Ressaltamos nao existe a rede de drenagem para capta9ao das' guas pluviais que se avolumam 
na via paralela a quadra, tambem devido a declividade da pista e a volumosa contribui叫o 
pluviom'trica na pista acima, a lamina d'dgua passa por cima do meio fio, solapando cal9adas, 
inundando a quadra, carreando material (lama, barro), ocorrendo que a quadra esportiva ao 
ficar v'rios dias inundada, acaba havendo percola弾o da' gua pelas juntas de dilata戸o 
executadas, na quadra que d nao armada a flexao positiva, portanto o relatado anterior 
acontece, descal9ando trechos da laje, acarretando as fissuras pois ficam submetidas aos 
esfor9os sem armaduta para tal. 
Quanto ao Recebimento Definitivo,a d poca em que o processo foi solicitado, estavam sendo 
ultimados os preparativos e documenta叫o para solicitarmos os procedimentos para o 
Recebimento Definitivo. 
Causa: 
Portanto as causas prov'veis das avarias (trincas) no piso da quadra, sきo decorrentes da 
inexist'ncia do sistema de drenagem e capta9谷o de 自  guas pluviais nas vias e A reas da quadra 
Residncia QR 827, sendo que a obra foi executada conforme projetos, especifica96es, contrato 
e alguns itens foram executados a mais da Planilha Or9amentria 

An貞lise do Controle Interno: 

O6 rgきo t6cnico atestou que a quadra esth adequadamente construida. Contudo, 
a situa9ao constatada na inspe9ao fisica ao local, aliada a s informa96es providas pela 
NOVACAP, evidenciam que houve falha na defini9ao do local onde a quadra foi construida 
e/ou no projeto, o qual deveria ter determinado t6cnicas e obras preventivas para conter a a9o 
erosiva das 自  guas pluviais na quadra poliesportiva. 

Recomenda9ao: 

Proceder a apura9ao de responsabilidade em sede de Tomada de Contas 
Especial, em razao das evidenciadas falhas na loca9ao e projeto de constru9ao da quadra 
poliesportiva. 

5 - PONTO CRTICO DE CONTROLE - Verifica弾o dos procedimentos 
relativos ao recebimento de obra. 
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5.1 - Foram entregues pelas contratadas ao final das obras os "as built" 
(plantas, memoriais e especificaf6es, com detalhes do que foi executado e discrimina弾o 
dos insumos utilizados)? 

5.1.1 - AUS血NCIA DE CADERNO "AS BUILT" DAS OBRAS 
RECEBIDAS 

Fato 

O caderno "as built"6 um memorial que deve conter todas as especifica96es 
da obra, da maneira como foi efetivamente executada, trazendo loca96es, especifica96es de 
materiais aplicados, e demais informa96es relevantes para o uso, manuten9ao e possivel futura 
refonna das instala96es. 

Segundo C. S. Altounian, na publica叫o "Obras P丘blicas - Licita叫o, 
Contratado, Fiscaliza9ao e Utiliza9ao" - V Ed., FOrum, 2012 (cap. 11 - fis. 315/316),6 
recomendavel que os entes phblicos exijam e mantenham em arquivo o referido documento. 

Nos projetos bsicos dos processos analisados nao houve previsao de 
elabora9ao do caderno "as built". Portanto, nao foi constatada a existencia do caderno "as 
built" em qualquer das obras inspecionadas. 

Causa 

N乞o inclusao da exigencia de entrega do caderno "as built" nos projetos 
b自sicos das obras. 

Consequencia 

Ausencia de informa96es sobre especifica96es dos im6veis pertencentes ao 
acervo do Distrito Federal, comprometendo a manuten9ao e a reforma das instala96es. 

Manifesta戸o do Gestor: 

Nao houve manifesta9ao. 

Recomendaf喜o: 

Incluir a exigencia de entrega do caderno "as built" no projeto b自sico ou edital 
das futuras obras a serem contratadas. 
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IV - CONCLUSAO IV - CONCLUSÃO 

Em face dos exames realizados e considerando as demais informa96es, foram Em face dos exames realizados e considerando as demais informações, foram 
constatados: constatados: 

GESTÃO SUBITEM CLASSIFICAÇÃO 
GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE 
BENS E SERVIÇOS 

1.1.1.1, 	1.1.1.2, 1.1.1.3,2.1.1, 
3.1.1, 3.2.1, 4.1.1 e 4.1.2 

Falhas Graves 

GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE 
BENS E SERVIÇOS 

5.1.1 Falhas Médias 

Brasilia, 14 de julho de 2014 Brasilia, 14 de julho de 2014. 
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