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RELATORIO DE INSPECAO N。  03/2013-DIRAG-I/CONAG/CONT/STC 

UN1DADE: ADMINISTRA叫O REGIONAL DO ITAPOA - RA-XXVffl 

PROCESSO No: 480.000.258/2013 

ASSUNTO: Inspe きo com o objetivo de verificar denlincia veiculada nos 6 rgos de 
imprensa acerca da aquisi戸o e instala9o de lixeiras pelas Administra96es 
Regionais. 

Senhor Direto; 

Em atendimento え  determina9きo contida na Ordem de Servi9o n 50/2013- 
CONT/STC, de 02/05/2013, do Controlador-Geral cIa Secretaria de Transparncia Controle do 
Distrito Federal, apresentamos relat6rio decorrente dos trabalhos de inspe9乞o realizada no 
Processo n。  308.000.170/2011, tendo por objetivo apurar denncia veiculada em 6 rg百os de 
imprensa, acerca da supostas irregularidades no processo de aquisi9ao e instala9百o de lixeiras. 

鶏 
	

i澱iI藤「i 

O trabalho de inspe9乞o foi realizado no perodo de 15/05/2013 a 28/05/2013 
com o objetivo de emitir opini5o sobre a denncia veiculada em 6 rgos de imprensa acerca de 
supostas irregularidades no processo de aquisi9きo e instala9ao de lixeiras pelas 
Administra96es Regionais. 

Os exames consistiram na anlise do Processo em epigrafe, em especial aos 
atos de licita きo, pagamento da despesa e verifica9ao fisica dos equipamentos instalados. 

鵬麟孟騒議灘鱗雄卿 
	

繊 	 ，嗣  

METODOLOGIA 

A elabora戸o do Plano de Auditoria considerou as den丘ncias veiculadas em 
6rg言os da imprensa quanto a possvel prtica de sobrepre9o na cota をo e estimativa de 
quantitativo das lixeiras adquiridas e instaladas. 
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PROBLEMA FOCAL DA AUDITORIA 

A equipe formulou o seguinte problema focal de auditoria: 

Em quept叩ordo aAdm加istrafdo Regional do Itapod segu加 as normas de 
licitafdo e os princクios daAdm加Lctra戸o PIblica”α aquisido e instalado 
de lixeiras, especialmente quanto d estimativa do quantitativo, preo e 
especひicaC6es dos bens? 

PONTOS CRITICOS DE CONTROLE 

Com base nas denncias veiculadas nos 6 rg5os de imprensa, foram 
identificados os Pontos Crticos de Controle, detalhados na respectiva Matriz de Planejamento 
por Quest6es de Auditoria, com vistas a elucidaao do Problema Focal de Auditoria, 
agregando as exig己ncias cia Ordem de Servi9o n2 50/201 3-CONT/STC, no conjunto dos 
exames propostos. 

A. Adequa9o formal do procedimento s normas b自sicas de licita戸o. 
B. Adequa9o da quantidade dos bens' necessidade da Unidade, em face do que restou 

descrito no projeto b自sico. 
C. Adequa9且o da cota9ao dos pre9os das lixeiras aos pre9os praticados no mercado. 
D. Adequa叫o da instala9五o dos equipamentos em face do que foi planejado pela 

Unidade. 

QUESTOES DE AUDITORIA 

Tendo por fundamento os Pontos Crticos de Controle, foram formuladas as 
questes de auditoria, abaixo descritas, com detalhamento de procedimentos de auditoria 
especificos, que visaram a instruir a operacionaliza9ao das a96es de controle a serem 
desenvolvidas: 
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com as exigências legais? 

1.2 
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A.4 
A licitação foi adequadamente fracionada de 
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A.5 
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Adequação da instalação 
dos equipamentos em face 
do que foi planejado pela 
Unidade. 

D.1 Hi evidências de que as lixeiras adquiridas foram 
todas instaladas nos locais especificados? 4.1 

！・遜婆' 

O presente relatrio decorre de determina9きo contida na Ordem de Servi9o 
if 50/2013・CONT/STC, publicada no DODF n 090, de 03/05/2013, objeto de inspe9甘o 
derivada de den"ncias de irregularidades relacionadas a execu きo contratual de instala9乞o de 
lixeiras phblicas no a mbito da RA-XXVIII, nos termos do Edital de Convite n 007/2011 e 
Contrato de Execu9きo de Obras n。  08/2011. 

0 presente relatório decorre de determinação contida na Ordem de Serviço 
n° 50/2013-CONT/STC, publicada no DODF n° 090, de 03/05/2013, objeto de inspeção 
derivada de denúncias de irregularidades relacionadas A execuçâo contratual de instalação de 
lixeiras públicas no Ambito da RA-XXVIII, nos termos do Edital de Convite n° 007/2011 e 
Contrato de Execução de Obras n° 08/2011. 

Os trabalhos foram conduzidos na sede da Unidade no periodo de 15/05/2013 
a 28105/20 13 e incluiram a verifica9ao de documentos e inspe9きo fisica a 自  reas de localiza9o 
do objeto contratual nos termos de endere9amento de instala 且o dos equipamentos, anexo ao 

Os trabalhos foram conduzidos na sede da Unidade no periodo de 15/05/2013 
a 28/05/2013 e incluiram a verificação de documentos e inspeção fisica a dreas de localização 
do objeto contratual nos termos de endereçamento de instalação dos equipamentos, anexo ao 
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Edital de Convite n 7/2011, a fim de analisar a adequa9且o da despesa ま  luz da legisla9o 
vigente. 
Edital de Convite n° 7/2011, a fim de analisar a adequação da despesa A luz da legislação 
vigente. 

A despesa correu a conta do programa de trabalho 15.451.0084.1110.9656 
Apoio a Obras de Urbaniza叫o ー, constante da Lei Oramentria Anual, em favor da empresa 
GDL Construc6es e Reformas Ltda., CNPJ if 01.640.465.0001/70, no montante de R$ 
147.854,45, referente a instala 任o de 157 lixeiras e foi empenhada em 07/11/2011, mediante 
a NE n 00132, na modalidade estimativa. 

A despesa correu A conta do programa de trabalho 15.451.0084.1110.9656 - 
Apoio a Obras de Urbanizaçâo -, constante da Lei OrçamentAria Anual, em favor da empresa 
GDL Construções e Reformas Ltda., CNPJ n° 01.640.465.0001/70, no montante de R$ 
147.854,45, referente A instalação de 157 lixeiras e foi empenhada em 07/11/2011, mediante 
a NE n° 00132, na modalidade estimativa. 

Os servidores que em raz且o de suas competncias, direta e indiretamente, se 
encontram envolvidos no procedimento licitat6rio e consequente ajuste contratual esto 
listados na matriz de responsabilidade abaixo: 

Os servidores que em razão de suas competências, direta e indiretamente, se 
encontram envolvidos no procedimento licitat6rio e consequente ajuste contratual estão 
listados na matriz de responsabilidade abaixo: 

di 
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at:  

PROCEDIMENTOS PARTICIPANTES 
NOME 

RESPONSÁVEL 
CARGO MATRÍCULA 

N° 
ATIVIDADE 

Abrir Procedimento 
Licitatório 

Administrador 
Regional 

Al 

Elaborar Projeto 
Disko 

Diretora de Obras E 

Elaborar Projeto de 
Arquitetura 

Diretora de Obras 
as/83-n 

E 

Elaborar Caderno de 
Especificações 

Diretora de Obras 
*".283-•• 

E 

Elaborar Planilha 
Orçamentária 

Gerente de aeon* 
de Obras 

*".125-** E 

Aprovar Projeto 
Básico 

Administrador 
Regional  

A2 

Emitir Parecer 
Jurídico 

Chefe ASTEC *".136-** E 

Aprovar a Despesa Administrador 
Regional -•• A2 

Licitar Objeto Presidente da 
Comissão de  

Licitação 

L 

Homologar Licitação 
e Adjudicar Objeto 

Administrador 
Regional *.077-** " 

Al 

Assinar Contrato Administrador 
Regional 077- n 

Al 

Fiscalizar Contrato Não Informado *".438-** F 
Atestar Notas Fiscais Não Informado **".438-** F 

Autorizar o 
Pagamento da 

Despesa 

Administrador 
Regional  

Al 

Liquidar e Pagar a 
Despesa 

Gerente de 
Orçamento, Finanças 

e Contratos 
***.126-" 

P 
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エECENDAS LEGENDAS Al - AUTORIZAR 
Aユ．APROVAR 

E = ELABORAR 
L = LICITAR 

C = CONTRATAR 
F = ATESTAR E FISCALIZAR 

P = LIQUIDAR E PAGAR 

Al - AUTORIZAR 
A2 - APROVAR 

E = ELABORAR 
L = LICITAR 

C = CONTRATAR 
F = ATESTAR E FISCALIZAR 

P = LIQUIDAICE PAGAR 

A realiza9言o dos trabalhos de campo foi precedida de anlise de ambiente conduzida 
pela Equipe, com o objetivo de estimar os riscos associados aos atos de gest且o da RA- 
XXVIII no contexto do presente exame. 

A realização dos trabalhos de campo foi precedida de andlise de ambiente conduzida 
pela Equipe, com o objetivo de estimar os riscos associados aos atos de gestão da RA- 
XXVIII no contexto do presente exame. 

A anlise incluiu entrevista com a atual Diretoria Geral de Administra9ao da RA- 
XXVIII, realizada por ocasio da apresenta9且o da Equipe na sede da Administra5o Regional 
do Itapoa, seguida do exame exploratrio dos processos requisitados, do qual resultou o 
seguinte diagrama de verifica9ao de riscos que orientou os trabalhos de campo da Equipe de 
Auditoria: 

A andlise incluiu entrevista com a atual Diretoria Geral de Administração da RA- 
XXVIII, realizada por ocasido da apresentaçâo da Equipe na sede da Administração Regional 
do Itapoã, seguida do exame exploratório dos processos requisitados, do qual resultou o 
seguinte diagrama de verificação de riscos que orientou os trabalhos de campo da Equipe de 
Auditoria: 

'D AGRAMAD 	RIFT CO (AMR 	1 
BAIXA PROBABLLIADE/ALTO IMPACTO ALTA PROBABILIADE/ALTO IMPACTO 

• Ausência de projeto de arquitetura. 
• Ausência de projeto básico. 
• Ausência de aprovação de projeto básico 

por autoridade competente. 
• Ausência de designação de executor de 

contrato, 
• Ausência de prova de regularidade fiscal 

de credor, 
• Aumento de custos durante a execução do 

contrato. 
• Atestação de execução de etapa ou da 

documentação fiscal por servidor não 
designado. 

• Impossibilidade de verificação total ou 
parcial do objeto pactuado. 

• Fracionamento do objeto pactuado. 
• Ausência 	de 	pesquisa 	de 	preços 	ou 

aderência a sistema de referência de 
preços. 

• Inclusão 	de 	itens 	desnecessários 	h 
execução dos serviços. 

• Inclusão 	de 	itens 	e 	percentuais 	não 
integrantes de BDI 	- Bonificação 	de 
Despesas Indiretas. 

• Ausência de comprovação de aquisição 
dos 	equipamentos junto a fornecedor 
habilitado. 

• Ausência 	de 	relatórios 	de 
circunstanciados 	de 	execução 	dos 
serviços. 

• Ausência de recebimento provisório e 
definitivo do objeto. 

• Ausência de contabilização de mobiliário 
urbano e incorporação patrimonial. 

BAIXA PROBABILIADE/BAIXO IMPACTO ALTA PROBABILIADEMAIXO IMPACTO 
• Ausência 	de 	retenção 	de 	tributos 	e 

contribuições previdenciárias. 
• Ausência de emissão de documentação 

tributária acessória por retenção de ISS e 
INSS 
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蹴嚇適  

    

  

馴餓  

  

   

繊帯麟  

    

     

1 1 PONTO CRTICO DE CONTROLE - REFER NCIA "A" 

no,蹴罵  L繊Iと'4. 

  

   

O objetivo do exame do ponto crftico de controle consistiu em verificar se o 
procedimento licitat6rio utilizado pela Administra 芭o Regional atendeu a norma geral de 
licita 乞o e guarda consonncia com o entendimento prevalente dos 6 rgaos de controle. 

A.1 - QUEST O DE AUDITORIA 1 

1.1) A modalidade de lick町do utilizada encontra supor:‘ノiitico eルridico? 

Situa9豆o ftica a embasar o procedimento ilcitatrio 

Em anlise s justificativas apresentadas pela Unidade para deflagrar o 
procedimento licitatrio em exame, a Equipe de Auditoria nao identificou no contexto do 
processo analisado par合metros quantitativos que permitissem a avalia9きo objetiva da real 
necessidade da instala戸o do conjunto de lixeiras licitado. 

Suporte jurIdico a embasar o procedimento licitatrio 

A Unidade empregou a modalidade Convite, de acordo com o art. 23, inciso I, 
alinea "a", da Lei 8.666/93, utilizando-se de programa de trabalho destinado a execu9ao de 
obras de urbaniza叫o. N5o foi emitido o devido parecer jurdico a embasar o certame, nos 
termos do pargrafo nico do art. 38 da lei das licita6es. 

Embora a Equipe de Auditoria julgue inadequada a realiza戸o da despesaa 
conta de obras e servi9o de engenharia, conforme esclarecido na Quest三o de Auditoria A.2 e 
Questao de Auditoria C. 1, a op9各o adotada pela Unidade, entretanto, deslocaria 
necessariamente o procedimento licitat6rio para uma Tomada de Pre9os, de modo a reunir, em 
丘nico certame, obras de infIaestrutura fracionadas em distintos processos durante o exercicio 
de 2011, como as derivadas dos Processos n.。s 308.000.080/2011, 308.000.176/2011 e 
308.000.147/2011. 

A Equipe constatou que a deflagraao do procedimento licitatrio em exame 
foi precedida dos requisitos constantes dos Incisos I, II e ifi,§ 2。, do art. 70, da Lei n。  
8.666/93. A saber: 

a) existncia de projeto bAsico aprovado por autoridade competente; 
b) oramento detalhado em planilhas; e 
c) comprova 五o da disponibilidade dos recursos. 

Controladoria-Geral - CONT 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14' andar, sala 1401 - CEP 70075-900 - Brasflia/DF 

Fone: (61) 2108-3301 -Fax: (61) 2108・3302 



Contra ladorla-Geral Ide 28 

A an自lise conduzida pela equipe, por6m, revelou falhas relativamentea 
definio precisa do objeto a pactuar associada a exist6ncia de itens e quantitativos no 
correlacionados a execu9乞o de servi9os de instalaao de lixeiras, conforme an自lise realizada 
em item prprio do presente relat6rio, situa96es a caracterizar, no plano hipot6tico da norma 
do diploma licitat6rio, veda6es ao prosseguimento do certame, a teor das disposi96es 
contidas nos§§ 5。  e 6。  do art. 7。  da Lei n。  8.666/93, apesar do ato de autoriza5o da despesa 
constante a fl. 33. 

加anif●st書魂難編es如rン＝かr与一 い、肩‘r吐 ，‘鵬贈層難一  ―ぷ撫 瓢  

1) A implanta 言o de mobili'rio urbano foi previsto no mapeamento de elabora o 
do Plano Plurianual 2012 a 2015, como estudo das necessidades e prioridades para 
a Regi'o Administrativa de Itapo百  e ainda com as prioridades do gestor em 
exercicio. Em 2011 esta demanda baseou-se nas so1icita96es' Administraao pelos 
moradores e dos tcnicos em observa9o e mapeamento dos equipamentos p6blicos 
e setores de maior fluxo de pessoas, pontuados no mapa e lista de endere9os anexos 
as folhas de lOa 14 do processo n308.000.170/2011. 

A Unidade tamb6m apresentou uma segunda resposta: 

A Unidade empregou a modalidade Carta Convite sem haver um parecer da ASTEC 
sobre tal possibilidade embasando-se, tAo somente no valor estimado na Planitha 
Oramentria. 

A despeito do atesto da ASTEC sobre a modalidade a ser empregada na licita戸o 
vale ressaltar que nao foi solicitado, por erro administrativo, que a assessoria se 
manifestasse a respeito. 

No compendio licitatrio houve manifesta o da ASTEC apenas na elabora 百o do 
edital e no parecer final do procedimento licitatrio onde b自  referncia sobre o rito 
empregado para a contrata戸o. 

Ressalte-se que, administrativamente a decis巨o tomada pelo ordenador da despesa 
do exerccio'' poca foi a de optar e deliberar pelo rito de Carta Convite tendo em 
vista a disponibilidade de recursos financeiros e or9amentrios advindo de emenda 
parlamentar. 

Assim, justificamos a escolha do rito Carta Convite como delimitador da pretendida 
contrata叫o. 
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Em sua justificativa, a Unidade anexa え  presente resposta c6pias do 
mapeamento de a96es or9amentrias no contexto do Plano Plurianual - PPA 2012-2015, as 
quais nきo evidenciam planejamento prvio visando え  instala9ao das lixeiras licitadas. 

Com referncia a situaao juridica, a Unidade alega que empregou a 
modalidade Carta Convite sem o devido parecer da Assessoria T6cnica - ASTEC, ' poca da 
deflagra9ao do certame, creditando a falha a suposto "erro administrativo". Ressaltamos que 
na emiss三o do Parecer/ASTEC, de 31/10/2011, constante s folhas 144 e 145,6 recomendada 
a homologa95o e consequente adjudica9きo do objeto do certame, sem referencia ' falha 
consignada na resposta da Unidade e a ado叫o de eventual medida saneadora 

Registramos que a Unidade n且o se manifestou sobre as falhas atontadas oela 
tquipe relativamente a cletini9ao precisa cio objeto a pactuar e respectivos quantitativos, 
situa96es a caracterizar, no plano hipot'tico da norma do diploma licitat6rio, veda6es ao 
prosseguimento do certame, a teor das disposi96es contidas nos§§ 5。  e 6。  do art. 7。  da Lei 
n 8.666/93, apesar do ato de autorizaao da despesa constante' fi. 33. 

Pelo exposto, consideramos que as justificativas e documentos apresentados 
pela Unidade nao elidem as irregularidades consignadas no contexto da presente questo de 
auditoria. 

A.2 - QUESTAO DE AUDITORIA 2 

1.刃月ap可elo b山icoarespaldar a demanda licilatria e tal projeto foi elaborado de acordo com 
as aな‘ncias legais? 

A Equipe consigna que o projeto bsico elaborado pela RA-XXVIH no 
evidenciou, em nivel de precisきo adequado, as caractersticas e os elementos necess'rios e 
suficientes a fundamentar o servi9o pretendido de instala9乞o de lixeiras, nos tennos do inciso 
IX, art. 6。, da Lei n 8.666/93, em especial quanto a defini叫o do objeto a contratar. 

E a anlise que se imp6e pela prpria descri9まo do objeto pretendido e depois 
pactuado, tanto ao nivel da elabora9ao do projeto b自sico do processo examinado (anexo em 
folhas nきo numeradas), quanto ao conte丘do de cl自usula prpria decorrente do Contrato de 
Execu9且o de Obras n08/2011 (fis. 149 a 155), verbis: 

"Contra亡aロ』o de empresa especializada para Constru9』o e 
InstalaGまo de nxeiras em diversos pon亡os da cidade 
Itapo』/DF". (Projeto B自sico - destaque nosso). 

"O Contrato tern por objeto a execuF言o da (s) obra (5) 」些  
Con亡maC』o de Empresa Para Co,ュSと工tユg'o ● Insと』ユ且“o de 
Lixeiras na cidade do Itapo百/DF". (sic, destaque nosso). 
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(Cl'usula Terceira, Contrato de Execu 五o de Obras no 08/2011 - grifo 
nosso). 

A Equipe ressalva que a verifica叫o dos servi9os efetivamente executados no 
revelou atividades relacionadas' construcdo de lixeiras no contexto da execu 乞o do objeto 
pactuado, mas de fabricado dos equipamentos, conforme descri9且o constante da Nota de 
Empenho n 00132/2011, segundo par含metros de medidas e materiais defmidos em projeto 
prprio desenvolvido pela Diretoria de Obras da RA-XXVIII, situa9且o a caracterizar a 
imprecis百o do objeto a licitar, em face da ausencia de etapa de constru戸o das lixeiras 
contratadas. 

A Equipe lembra tamb6m que a caracteriza9甘o dos servi9os contratados A conta 
de obra e servi9os de engenharia interp6s custos adicionais ao objeto pactuado, em face do 
atendimento s normas de seguran9a, conforto, higiene, sade e acessibilidade, pela via da 
aplica9をo da Lei Distrital n。  2.105/98 - C6digo de Edifica6es do Distrito Federal. Como 
exemplo, cita os itens relativos ao recolhimento de taxas de responsabilidade t6cnica (ART) e 
erguimento de canteiros de obras - itens integrantes da planitha or9ament自ria anexa ao Projeto 
Bsico. 

, 粗麟1 

  

A Auditoria salienta que nこo h豆  atividades relacionadas com A constru o de 
lixeiras. 

Entretanい，  cabe lembrar que a express百o: construcdo de (freiras no caso, 
equipamentos de recolhimento de lixo fabricadas com metal possui um 
relacionamento sem'ntico entre si, consolidando-se com a materializa こo do objeto 
pretendido e disponibilizado para sua utiliza9百o. 

Tamb'm, a men9ao de que houve custos adicionais pela referncia a "constru恒o" 
respalda-se n且o apenas para o levantamento de canteiro de obra, mas relaciona-se 
com o ato de produzir as lixeiras que iriam ser instaladas na cidade do Itapo, 
reservando-se da garantia de que os servi9os executados teriam o acompanhamento 
de um profissional t'cnico que insuflaria de garantias e de qualidade t'cnica tanto o 
fabrico quanto da instala叫o do objeto. 

Superamos o questionamento sobre a constru9且o e instala5o de lixeiras ao acusar a 
rela‘豆o sem含ntica entre constru叫o e fabrica9'o dos equipamentos. 

Pacificamos, tamb'm, que se considera indispens'vel para se levar a termo a 
instala弾o de tais equipamentos, a instala9ao de um canteiro de obras, item que 
pressup6e instalaoes adequadas para estocagem de material, atividades inerentes ao 
fabrico e adequa叫o do produto e, inclusive, local para que o trabalhador usufruisse 
de conforto laboral. 

A consequente exigncia de ART para que a consuma9昏o do pretendido se 
desenvolvesse sob critrios tcnicos admissIveis para o fabrico e instala9'o nao se 
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consubstancia OU se resume apenas em gasto excessivo, levando-se em considera'o 
o fornecimento sob condi96es adequadas de garantia dos equipamentos, da 
instala 石o adequada e de condi96es dignas para o trabalhador. 

幻i§筆直D 1 

A Unidade alega haver suposto "relacionamento sem合ntico" entre as 
express6es construcdo e fabrica戸o de lixeiras, argumenta 石o destituida de amparo legal no 
contexto do estatuto licitatrio, fundamentado no principio da vincula叫o ao instrumento 
convocat6rio, nos termos do art. 3。  da Lei 8.666/93 

Acrespenta considerar "indispens'vel" a instala9きo de canteiro de obras 
incluindo a estocagem de material, as atividades de fabrico e o conforto da m言o de obra 
empregada, argumento que nao elide a ausencia de documenta 乞o comprobatria dos servi9os 
efetivamente realizados a conta de constru戸o de lixeiras, nos termos do art. 63,§ 2。, III, da 
Lei no 4.320/64. 

O projeto bhsico' integrante do prprio procedimento licitat6rio. Mais,6 
condi叫o necess自ria a deflagra9ao do prprio certame. Dever conter os elementos constantes 
do inciso I く  do art. 6。  da Lei n。  8.666/93, os quais nきo se revestem de men formalidade, 
conforme ensinamento que se colhe das seguintes decis6es prolatadas pelo TCU: 

Ac6rd豆o 440/2008 Plen百rio 

Licite obras e servios de engenharia apenas quando houver projeto bsico 
aprovado, com or9amento detathado em planilhas que expressem a composiF豆o de 
todos os seus custos unit自rios, conforme o art. 7。,§ 2, da Lei n 8.666/1993. 

Ac6rdAo 103/2008 Plen百rio 

Eabore projeto bsico contendo requisitos que possibilitem uma avalia戸o precisa 
das necessidades e das melhores alternativas para solucion-las, conforme disposto 
no art. 12, caput e incisos TIe ill da Lei n8.666/1993. 

Ac6rd'o 1387/2006 Plen貞rio (SumArio) 

A elabora9ao de projeto bsico adequado e atualizado, assim considerado aquele que 
possua os elementos descritivos e que expressem a composi9豆o de todos os custos 
unitrios,' imprescindivel para a realiza'o de qualquer obra piiblica, resguardando 
a Administraao Pblica de sobrepre9os e manipula9各o indevida no contrato 
original" 

Em face da aus6ncia de justificativas e de documentaao comprobat6ria a 
fundamentar supostas atividades relacionadas a constru叫o de lixeiras, consideramos que a 
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manifesta95o da jurisdicionada nきo elide a irregularidade consignada no contexto da presente 
questo de auditoria. 

A.3 - QUESTAO DE AUDITORIA 3 

1.刃Houvepesquisa de preo vlida e compro bat功la da vantajos!dade da escolha? 

A anlise da planilba or9amentria elaborada pela RA-XXVHI evidenciou que: 

1) a Unidade n且o demonstrou no contexto dos autos examinados a adequa o 
do pre9o estimado de aquisi9をo (R$ 477,00/unidade) aos praticados em 
mercado (Contrato de Execu叫o de Obras n 08/2011); 

2) tamb6m nao revelou aderncia a sistema de refer己ncia de pre9os admitido 
pela jurisprudencia do TCDF (SIINAPI, VOLARE); e 

3) a RA-XXVIII nきo apresentou, nos autos, justificativa' ausencia de pesquisa 
de pre9os das lixeiras. 

皿anifes曜議前ii'（張stor 了”“7 什 7’るニ頭着猫ョ  

A Unidade nきo se manifestou em rela9ao a presente quest百o de auditoria. 

~A亘紅i議ミ（Ij，繍避嚇礁1●貴社1lb  

 

u掛‘帰I 

 

Em raz豆o de a Unidade nao apresentar justificativas e documentos 
relativamente a ausencia de pesquisa de pre9os, consideramos mantidas as irregularidades 
consignadas no contexto da presente questao de auditoria. 

A.4 - QUESTAO DE AUDITORIA 4 

1.4) A licitad o pi adequadamente 戸acionada de prma"privilegiar a competitividade e α 
econom加de escala? 

O fracionamento do procedimento licitat6rio deriva da norma contida no 
art. 23,§ 1。, da Lei 0 8.666/93, visando a otimiza9きo pela Administra 且o dos recursos 
disponveis no mercado e a amplia をo da competitividade, sem perda da economia de escala, 
objetivos nきo observados pela RA-XX\TIll ao licitar o objeto em exame. 
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Ao agrupar em 6 nico objeto o fornecimento e a instalaFdo das lixeiras 
adquiridas, a Equipe registra que a RA-XXVIII nをo evidenciou nos autos estudo tcnico 
acerca das vantagens financeiras para a Administra9きo do agrupamento de atividades 
independentes e n甘o correlacionadas, bem como nao considerou as possibilidades de ganhos 
de escala que resultariam da articula叫o institucional com a Central de Compras, nos termos 
da Lei n 2.340/99 e altera6es, ou mesmo com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital - 
NOVACAP, ainda que a legisla叫o lhe facultasse a realizaao do procedimento licitatrio na 
modalidade convite. 

Li 1 ta 巨嚇‘d ・ .tor弧  

A Unidade n且o se manifestou em rela叫o a presente questo de auditoria. 

ほ置Ii留軸Con 

 

Un ter li o 

 

Em raz且o de a Unidade n言o apresentar justificativas e documentos 
relativamente ao fracionamento do objeto licitado, nos termos da legisla9o de reg己ncia 
referida, consideramos mantidas as irregularidades consignadas no contexto da presente 
quest甘o de auditoria. 

A.5 - QUESTAO DE AUDITORIA 5 

1."Eouve nomeaCdo de executor do 
Perガ!nentes? 

con trato e sua atuafdo atendeu む normas operacionais 

Em an自lise a Ordem de Servi9o no 64, de 08/11/2011, publicada no DODF 
n217, pgina 59, a Equipe de Auditoria constatou: 

1) o servidor originalmente designado para atuar como executor do Contrato 
de Execu9且o de Obras n 08/2011, conforme qualifica叫o da matriz de 
responsabilidade constante no presente relat6rio, nao desempenhou as 
fun叩es de fiscaliza9ao previstas no art. 67. da Lei n。  8.666/93 c/c o art. 41 
do Decreto n32.598, de 15/12/2010; e 

2) em seu lugar, e sem justificativa nos autos, atuou servidor identificado pela 
matricula n 165.125-88, o qual praticou os atos dc fiscaliza9巨o do ajuste 
contratado e de atesta9をo de cumprimento de etapas pactuadas, a despeito 
da inexistencia de ato formal que o nomeasse, condi9喜o necess自ria nos 
termos do§ 2。  do art. 41 da norma distrital de reg6ncia j' referida neste 
sub item. 
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嚇茄茄stacao dot 稀嚇割厳じ き；締鰯肱i’喫’一  虜“，事需議  『  」ー湖  

Acusou-se a exist己ncia de um erro administrativo quando do apontamento da 
nomea"o de uni executor para o contrato atrav's da publica きo em Dirio Oficial, 
sendo que, no ato da ciencia, um terceiro servidor teria assumido o compromisso. A 
executora nomeada assumiu cargo na CIt do itapo且, cargo incompativel com as 
fun96es de executor, seguidamente, foi designado outro servidor para levar a termo 
as fiin"es de executor do contrato. 

Entretanto esse erro administrativo foi o de no anexar ao processo sob anlise a 
~

6,c 
de 05/12/2011 onde se ratifica a nomea 豆o de 

orno executor do contrato, sendo essa corre o 
feita ap6s a referida auditoria. 

Em rela9且o' nomea9ao formal do executor do Contrato n。  08/2011, 
comprovamos a retifica戸o de ato publicado no DODF n。  217, p自g. 59, de 10/11/2011, nos 
termos de ato publicado no DODF n。  231, p百g. 116, de 05/12/2011, pelo qual o servidor 
matrcula ***.125..** foi designado executor contratual, razao por que acolhemos a 
justificativa apresentada pela RA-XXVIII. 

A Equipe registra, contudo, que a Unidade nao apresentou documenta o 
comprobatria relativamente aos atos de fiscaliza5o correlacionados a execu9きo contratual, 
em especial ao efetivo cumprimento das etapas do objeto contratado e emiss且o de Termo de 
Recebimento Provis6rio (1.252), ante a evid6ncia quantitativa de inexecu9甘o parcial do 
Contrato n。  08/2011, conforme consignado na Questo de Auditoria D do presente relat6rio. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM A 

A an百lise conduzida pela Equipe nos itens especIficos do presente relat6rio 
evidenciou que: 

1) n且o h no contexto do processo analisado parametros quantitativos ou 
estudos t6cnicos de demanda que suportem a avalia9ao objetiva da real 
necessidade da aquisi9ao do conjunto de lixeiras licitado; 

2) a Unidade nao empregou a correta modalidade de licita9きo (Tomada de 
Pre9os), a qual deveria agrupar em uni 6 nico certame um conjunto de obras 
p6blicas executadas no exercicio, incluindo a instala9甘o das lixeiras. 
Tamb'm deixou de elaborar o devido parecer juridico a embasar o 
procedimento licitatrio nos termos da Lei n 8.666/93; 
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3) o projeto bsico apresentou fathas relacionadas A defini9豆o precisa do 
objeto a contratar, em especial relacionando-o ま  hipot6tica constru9ao das 
lixeiras e nao fabrica9ao e posterior instalaao; 

4) n5o restou demonstrada pela Administra9ao Regional de Itapoa a 
compatibilidade da estimativa de pre9o das lixeiras adquiridas aos 
praticados em mercado; 

5) a RA-XXVffl n百o procedeu ao fracionamento licitatrio, visando ま  
otimiza9ao dos recursos disponiveis e' amplia9言o da competitividade do 
certame, em desacordo com o art. 23,§ 1。, da Lei n 8.666/93; e 

6) o servidor que atuou como executor do contrato foi designado mediante ato 
formal, nos termos da legisla9ao de regencia, entretanto a Unidade n且o 
apresentou documenta9百o comprobatria relativamente aos atos de 
fiscaliza9ao correlacionados え  execu9ao contratual, tendo sido constatada a 
inexecu叫o parcial do objeto (Conclusまo relativa ao item D). 

2 1 PONTO CRTICO DE CONTROLE - REFERNCIA "B" 

臨  

興襲運1勲鮮肥綴I躯idade da UW 

O ponto crtico de controle pretendeu verificar se a quantidade de lixeiras 
adquiridas e instaladas encontra fundamento objetivo na demanda da comunidade e est de 
acordo com as defini96es do projeto bsico, com respaldo em algum estudo de demanda 
realizado pela Administra戸o. 

B - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

z刃イ quantidade de lixeirasa町ul冗das e加staladas est de acordo com"red necessidade da 
ルgidoAdm加istra加“? 

Conforme j百  assinalado no presente relat6rio, a Equipe de Auditoria no 
identificou no contexto do processo analisado parametros quantitativos ou estudos t6cnicos de 
demanda que suportassem a avalia9ao objetiva da real necessidade da instala5o do conjunto 
de lixeiras licitado. 
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A Equipe tambm informa que a ausencia de inventrio do mobili自rio urbano 
j自  instalado 色  poca do procedimento impossibilitou a estima9ao do estoque fisico e as 
condi96es de uso e conserva戸o dos equipamentos existentes na RAーXXVIII, ao tempo da 
deflagra9きo da licita 乞o. 

Registramos, porm, que a instala9きo de dep6sitos para coleta e descarte de 
residuos s6lidos 6 conexa aos princpios e objetivos gerais da Politica Nacional de Residuos 
S6lidos Urbanos estabelecidos na Lei Federal n 12.305, dc 02/08/20 10. 

A necessidade de implanta9三o de lixeiras 6 a de diminuir o volume de lixo 
dispensado nas ruas da cidade de forma a evitar o comprometimento do sistema de 
coleta de' guas pluviais e o de diminuir o impacto com a coloca'o inadequada de 
lixo nas cal9adas o que traz impacto ambiental. Isto de forma a otimi7ar o trabalho e 
a manuten叫o da limpeza da cidade enquanto n且o s'o instaladas reas de transbordo 

A instala 石o se baseou na observa 百o e mapeamento do maior fluxo de pessoas em 
determinados locais como: equipamentos p'blicos, ruas comerciais, pontos de 
anibus, escolas e ciclovias, conforme indica9石o em mapa,a fis. 15 do processo sob 
comento. 

A equipe que planejou a aquisi9石o e a instala戸o das lixeiras fez observa"es 
importantes que instruIram o decis6rio das loca9るes das mesmas. Adotou-se alguns 
crit'rios que contribuIram para a implementa9ao dos equipamentos nos locais acima 
indicados, sabendo-se que o sistema de instala 百o, manuten 豆o e higienizaio das 
lixeiras ' diflcil de operar. Pensou-se na visibilidade que os locais mencionados 
poderiam dar aumentando a vida' til dos equipamentos e reduzir o risco de 
depreda o. 

A Unidade tamb6m apresentou a seguinte resposta: 

Em 2011 esta demanda baseou-se nas solicita96es a Administra9o pelos moradores 
que encontram dificuldade em diminuir o volume de lixo acumulado nas ruas, 
otimizando o trabalho e manuten 言o da limpeza da cidade, quanto maior o fluxo de 
pessoas em determinado local, maior deve ser a quantidade de lixeiras e locadas nos 
equipamentos p'blicos e nas esquinas, foram levantadas 157 lixeiras, como mostra o 
mapa e lista de endere9os anexos as folhas de 10 a 14 do processo 
n308.000.170/2011. 

知曲Iis'dぐ‘劣飛需に石i範買i61一二二二二  

    

 

J湖 職「圃 溝霧月  
A Unidade alega que o total de lixeiras instaladas (157) foi determinada a partir 

de observaao e mapeamento de 自  reas de maior fluxo de pedestres, tais como: equipamentos 
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p五blicos, ruas comerciais, pontos de 6 nibus, escolas e ciclovias, parmetros nao evidenciados 
no contexto do projeto b百sico elaborado pela RA-XXVIII. 

Acrescentamos que a Unidade em sua manifesta9ao n甘o acrescentou 
documenta9ao comprobat6ria que convalidasse a justificativa apresentada え  presente quest三o 
de auditoria, razao por que mantemos a irregularidade consignada no relat6rio pre1imin.r. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM B 

A ausencia de par含metros e estudos t6cnicos no mbito do processo analisado 
no permitiu Equipe de Auditoria estimar o ajustamento do nmero de lixeiras contratadasA 
eventual curva de demanda efetiva. 

3 1 PONTO CRITICO DE CONTROLE - REFERENCIA "C" 

 

如 d 1 鷲SJO :0瓶‘に！ l岱'7..‘ 遺に注d遮ソa戎0 

 

 

ガ，mガ  

O objetivo do exame realizado nesse ponto de controle foi verificar se os 
pre9os cotados e pagos pela aquisi弾o e instala をo das lixeiras esto adequados com o pre9o 
praticado no mercado. 

C - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

3.刀 O preo das lixeiras, inda加doainstalado, est condizente com o preo praticado no 
mercado? 

A fim de verificar a adequa9ao de pre9os das lixeiras adquiridas aos praticados 
em mercado, a equipe solicitou oramentos a empresas estabelecidas no Distrito Federal e, 
concomitantemente, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, de acordo 
com as especifica6es dos equipamentos contidas no caderno de encargos do certame. 

Diante da ausencia de manifestaao das tmpresas consultadas, a equipe adotou 
como parmetro de an'lise a pesquisa de pre9o integrante do Contrato de Aquisi9ao de Bens 
n。  615/2012 (Processo no 112.001.970/2012), objeto do fornecimento de equipamentos 
assemelhados adquiridos pela NOVACAP, j' instalados em diversas Administra戸es 
Regionais e cujas caractersticas e fun96es adaptam-se perfeitamente ao armazenamento de 
residuos s6lidos urbanos. Naquele certame a proposta vencedora foi adjudicada a empresa 
Sermat ー  Servi9os e Materiais de Constru9言o Ltda., CNPJ n。  37.085.537/0001-01 no valor 
unit自rio de R$ 230,00. 

Na tabela abaixo sao demonstradas as empresas participantes e respectivas 
propostas de pre9o. 
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.0,.PREGÃO 1 	ENCLa,”34/201i4I4SOititRESIli .,,,:i ' S/Uth.RS1J 
1.  Sermat — Serviços e Materiais de Construção CNPJ if 

37.085.537/0001-01 (Vencedora) 
230,00 

2.  Nova Brasil — Comercio de Máquinas e Equipamentos Ltda 399,00 
3.  Comercial Candanga de materiais para construção Ltda Me 367,00 
4.  Brazpel — Distribuidora de Embalagens Ltda 450,00 
5.  BSB Comercial Ltda 490,00 
6.  Cemaco — Comércio de Mat. De Construção Ltda 235,00 
7.  Prime Produtos p/Limp Desc Ltda Me 385,00 
8.  Newsol Comercial Ltda 240,00 
9.  Macera Construtora Ltda 298,00 
10.  CTP Construtora Ltda 352,00 
11.  Delta Industria e Comércio de Mobiliário 280,00 

Tilit.Er0 MÉDIO Jjt 	'6 Al li ill 	 , ''' 1 	rfl ric338,72 

Em rela叫o aos pre9os estimados pela RAーXXVIII, verificamos as seguintes 
varia6es percentuais: 

Em relação aos preços estimados pela RA-XXVIII, verificamos as seguintes 
variações percentuais: 

1) o pre9o de aquisi戸o das lixeiras foi 107% superiora proposta vencedora 
no certame realizado pela NOVACAP, desconsiderados eventuais ganhos 
de escala entre os dois certames; e 

1) o prep de aquisição das lixeiras foi 107% superior a proposta vencedora 
no certame realizado pela NOVACAP, desconsiderados eventuais ganhos 
de escala entre os dois certames; e 

2) o pre9o de aquisi叫o foi 41% superior ao pre9o m6dio cotado pelas 
empresas participantes da licita9きo conduzida pela NOVACAP, tamb6m 
desconsiderados eventuais ganhos de escala. 

2) o preço de aquisiçao foi 41% superior ao preço médio cotado pelas 
empresas participantes da licitação conduzida pela NOVACAP, tambem 
desconsiderados eventuais ganhos de escala. 

Acrescente-se que o certame realizado pela RA-XXVIII agregou ao custo 
unitrio das lixeiras as seguintes parcelas de outros custos diretos, decorrentes da 
caracteriza9ao do objeto licitado como "obra" (Questo de Auditoria A.2), conforme tabela 
abaixo elaborada a partir da planilha orament言ria constante no processo analisado: 

Acrescente-se que o certame realizado pela RA-XXVIII agregou ao custo 
unitário das lixeiras as seguintes parcelas de outros custos diretos, decorrentes da 
caracterização do objeto licitado como "obra" (Questão de Auditoria A.2), conforme tabela 
abaixo elaborada a partir da planilha orçamentária constante no processo analisado: 

• Cádigo , Dumps , ct,§TOSIINT 	Tos -:10t; 
'agregada '' 	';'. :iii,o1;!:I.,:,:ittiWrilf II, 

rAtoR 
OS) 

01.00.000 Serviços Técnicos Profissionais 598,50 
02.01.400 Proteção e Sinalização 2.414,77 
02.02.000 Demolição 966,74 
02.04.300 Terraplanagem — Corte/Aterro p/ acerto do terreno 86,55 
09.02.100 Limpeza Geral 1.946,08 
10.01.100 Administração da Obra 5.588,20 
10.01.150 Materiais de Consumo 920,00 
10.02.200 Ferramentas 183,00 
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10.04.100 Transporte de Pessoal 1.584,00 
10.04.200 J Transporte de Materiais 800,00 
10.05.100 J Alimentação de Pessoal 1.768,80 

1  TA '4e 	 «' ?l 41.856r64ça 

Detalhando alguns itens constantes da planilha oramentria da Unidade, a 
Equipe observou a inclus言o inadequada de itens adicionais, os quais n石o se correlacionam 
execuao do objeto pactuado (instalaao de lixeiras) e cuja despesa nきo foi comprovada nos 
autos, confonne se demonstra na tabela a seguir: 

Detalhando alguns itens constantes da planilha orçamentária da Unidade, a 
Equipe observou a inclusffo inadequada de itens adicionais, os quais não se correlacionam A 
execução do objeto pactuado Onstalação de lixeiras) e cuja despesa não foi comprovada nos 
autos, conforme se demonstra na tabela a seguir: 

AnODTRO • 	TOS PIRETOS 

ti' OM 

... 4. 
j 7 RS) 

.. 

1 liEU r 
te 

02.01.101.1 Container 	 corn 
almoxarifado, 	depósito 	e 
sanitário (1) 

550,00 1.100,00 

02.01.101.3 Mobilização container ida e 
volta 

360,00 360,00 

02.01.202 Ligação Provisória de Agua 
para 	obra 	e 	instalação 
sanitaria pequenas obras — 
Instalação Minima 

1.388,67 1.388,67 

02.01.201 Ligação Provisória de Luz e 
força para obra — instalação 
minima 

1.033,20 1.033,20 

09.02.201 Desmobilização/mobilização 
do canteiro de obras 

194,58 194,61 

10.01.106 Vigia de Obra 1.147,25 2.111,66 
10.01.151 Material 	de 	escritório, 

limpeza e higiene 
94,24 77,00 

10.03.305 Serra policorte .90,00 180,00 
10.03.306 Furadeira elétrica 130,00 260,00 
10.03.307 Lixadeira elétrica 90,00 180,00 
10.03.308 Máquina de solda 300,00 600,00 
lffiT 	TM. '3 l' , ;Oh 41 

IiiiMidõNAL 2Ø% Ii 1 .. 
TOTAL ; .W31,00105 

Em desacordo com o Ac6rd五o n。  2369/201 1-Plen自rio-TCU, exarado pelo 
Tribunal de Contas da Unio (TCU) nos autos do processo no TC 025.990.2008-2, a Equipe 
constatou ainda que a Unidade pagou o montante de R$ 3.560,47, relativamente a itens e 
respectivos percentuais n巨o integrantes da Bonifica9ao de Despesa Indireta (BDI), o qual no 
foi glosado no momento da liquida叫o da despesa, conforme tabela abaixo: 

Em desacordo com o Acórdão n° 2369/2011-Plenário-TCU, exarado pelo 
Tribunal de Contas da Unido (TCU) nos autos do processo n° TC 025.990.2008-2, a Equipe 
constatou ainda que a Unidade pagou o montante de R$ 3.560,47, relativamente a itens e 
respectivos percentuais não integrantes da Bonificação de Despesa Indireta (BDI), o qual não 
foi glosado no momento da liquidação da despesa, conforme tabela abaixo: 
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A. 010 Tcnico A .oio Técnico 1,45 1,45 468,06 468,06 
EN e Ferramentas EPI e Ferramentas 1,20 1,20 387,35 387,35 
CSLL CSLL 1,08 1,08 348 63 348 63 
Iss ISS 2,50 2,50 806,99 806,99 
IRPJ IRPJ 4,80 4,80 1.54944 1.549 44 
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A anlise de pre9os dos itens da proposta do licitante vencedor revelou tamb'm 
as seguintes falhas: 

A análise de preços dos itens da proposta do licitante vencedor revelou também 
as seguintes falhas: 

1) ausencia de cota9きo de preo do item unit'rio cうdigo 10.01.152 ー  
Equipamentos de Prote叫o e Seguran9a (EPIS), n百o consignada pela 
comiss5o de licita9ao em ato final de julgamento, situa9言o a configurar 
inobserv合ncia s disposi96es contidas nos itens 5.1 "c" e 8.1 "d" do Edital 
de carta Convite n 007/2011, as quais resultariam na desclassifica9きo da 
licitante declarada vencedora; e 

1) ausência de cotação de preço do item unitário código 10.01.152 - 
Equipamentos de Proteção e Segurança (EPIS), não consignada pela 
comissão de licitação em ato final de julgamento, situação a configurar 
inobservância As disposiçÕes contidas nos itens 5.1 "c" e 8.1 "d" do Edital 
de carta Convite if 007/2011, as quais resultariam na desclassificação da 
licitante declarada vencedora; e 

2) divergencia de R$ 0,01 a menor na soma dos itens constantes da etapa 
denominada "demoli叫o", totalizando R$ 1.053,29 e n百o R$ 1.053,28, 
conforme cota9百o da licitante vencedora, falha tamb6m n5o referida pela 
comiss三o licitante; 

2) divergé'ncia de R$ 0,01 a menor na soma dos itens constantes da etapa 
denominada "demolição", totalizando R$ 1.053,29 e não R$ 1.053,28, 
conforme cotação da licitante vencedora, falha também não referida pela 
comissão licitante; 

Para esclarecer os custos envolvidos na composi9ao do valor unitrio, a equipe 
procedeu a sua decomposi9乞o, como informado nas tabelas abaixo: 

Para esclarecer os custos envolvidos na composição do valor unitário, a equipe 
procedeu a sua decomposição, como informado nas tabelas abaixo: 

1. Decomnosic豆o dos Custos Unitrios (IPlanitha da Unidade 1. Decom osi Ao dos Custos Unitários lanilha da Unidade 

jilixeiras 
: (TOW : !' „. 	. 	. 

,Adetlyagém 
'-- 

Ific,, --,!,COStot.:4:, ', 
,-InstalavAo 

RS14 :.: 

, :OUtinS:• 
, Custos 
'Diretos 

, -49ntros . 	' 
Cuzitn ! , 

:14r4iii :%It 
Aclie1M44, :11», 

(RS) 
::: 	!t [lb 

1,iiii6CMitd 

i, 
4, ! 

q!4.411.4..; 

!i 

477,00 29,90 82,00 107,37 47,68 207,78 951,73 

Decomposic負o dos Custos Unit'rios (Licitante Vencedora Decom osi Ao dos Custos Unitários imtante Vencedora 

!til 
,$ 

I. 

:'" 	II 

li 

. 

II ; 	, 

p- 
li 

9 

Iii 

1 
li 

i 

I 

, 	tr 

III 

Vr! 'i!:! 
$ 

os 

-- 	.01itiiiii, 
CaStôt,i .--, 

::!.!:Diretos : 
rf.:ÀdiCiolial, 
g' 4RSS,:i "e ' 

!!.,:!1-!BD1..:* 
) 

t R 
: 
p i 4 db  

476,00 29,46 81,50 101,51 47,68 205,60 941,75 
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anifest 	 I「  

A Unidade n託o se manifestou em rela9o presente questo de auditoria. 

，‘ 

Em razao de a Unidade nao apresentar justificativas e documentos 
relativamente adequa戸o de pre9os das lixeiras adquiridas aos praticados em mercado, nos 
termos da legisla9ao de regencia referida, consideramos mantidas as irregularidades 
consignadas no contexto da presente quest瓦o de auditoria. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM C 

1) a RA-XXVIII n五o evidenciou mediante pesquisa de pre9os prpria o 
ajustamento do pre9o unit'rio estimado das lixeiras contratadas aos praticados 
em mercado; e 

2) comparativamente ao certame realizado pela NOVACAP, o preo de 
aquisi9五o das lixeiras adquiridas foi 107% superior え  proposta assemelhada 
vencedora e 41% acima do pre9o m6dio cotado pelas empresas participantes 
naquele procedimento, situa9きo que evidencia afronta ao princpio da 
economicidade, resultando potencial dano ao errio; e 

3) houve a inclusao de itens adicionais integrantes dos outros custos diretos, 
nao correlacionados a execu9ao do objeto pactuado no valor de R$ 9.670,05. 
Al6m disso, a Unidade efetuou o pagamento de itens irregularmente inseridos 
na Bonifica 言o de Despesas Indiretas (BDI), no total de R$ 3.560,47. 

4 1 PONTO CRITICO DE CONTROLE - REFERENCIA "D" 

'”膚中 i,a ' os e 

D - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

‘りH evidncias de que as lixeiras吻uiridasfora,n todas instaladas nos locais especificados? 

Com base em lista de endere9os anexa ao Contrato de Execu叫o de Obras 
n 08/2011, selecionamos por amostragem 24 lixeiras distribuidas em bairros da RA-XXVIII, 
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conforme tabela abaixo, a fim de estimar a porcentagem de equipamentos efetivamente 
instalados: 
conforme tabela abaixo, a fim de estimar a porcentagem de equipamentos efetivamente 
instalados: 

• l!i .-4. 	"ill 	iimsj 
Splidinnidit 	'A1,, ,I:shimero 	ix 

Arab 

Quadra 2, Conjunto B, casa 68 — Avenida Comercial da 

Fazendinha 

1 

Quadra 3, Conjunto A, casa 03 — Avenida Comercial da 

Fazendinha 

1 

Quadra 3, Conjunto A, Casa 80— Murão Fazendinha 1 

Quadra 8, Conjunto D, Casa 17 — Itapod II 1 

Quadra 378, Área Especial — TRE — Del Lago 3 

Quadra 61 — Area Especial Biblioteca — Del Lago 2 

Quadra 61 — Area Especial — Posto de Sande — Del Lago 2 

Quadra 15, Casa 03 Del Lago 1 

Quadra 3, Casa 06, Itapol11, Avenida Comercial 1 

Quadra 59, Casa 4, Del Lago 1 

Quadra 01, Itapod, Posto Policial 4 

Quadra 47, Casa 8, Del Lago 

Quadra 01, Conjunto A, Casa 9, Pista de Cooper—DE 001 1 

Quadra 35, Casa 20, Del Lago 1 

Quadra 326, Conjunto A, Casa 1 1 

Quadra 378, Conjunto D, Area Especial 2 

Os trabalhos de inspe9ao fisica foram realizados nos dias 20/05/20 13 e 
21/05/2013 e acompanhados pela Diretoria de Obras e equipe de dois servidores da 
Administra9ao Regional do Itapoa. A margem de erro da amostra 6 de 20 pontos percentuais, 
para mais ou para menos. Os resultados do teste esto resumidos na tabela abaixo: 

Os trabalhos de inspeção fisica foram realizados nos dias 20/05/2013 e 
21/05/2013 e acompanhados pela Diretoria de Obras e equipe de dois servidores da 
Administração Regional do Itapod. A margem de erro da amostra 6 de 20 pontos percentuais, 
para mais ou para menos. Os resultados do teste estão resumidos na tabela abaixo: 

It 	onsERvADÊ - 
BAIRkÓS rtÀP0Ã2011t It 	§6N? 308 000 iIOIá t 

Bairro Unidades Unidades Unidades Desvios Desvios 
Amostradas Observadas Observadas Observados Observados 
por Bairros por Bairros por Bairros por Bairros por Bairros 

— em % — em % 
Fazendinha 3 3 100% 0 0 
Del lago 5 2 40% 3 60% 
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Itapoã 1 1 1 100% 0 0 
Itapi5a II 2 0 0 2 100% 
Area Especial 9 8 88,9% 1 11,1% 
Posto Policial 4 3 75% 1 25% 

TOTAL 
AMOSTRADO 

24 - - - - 

TOTAL 	E 
PORCENTAGEM 
DE DESVIOS 

- - - 7 29,16% 

TOTAL 	E 
PORCENTAGEM 
OBSERVADOS 

17 70,84% - - 

A seguir, sao apresentados os principais achados da inspe9ao fsica realizada A seguir, são apresentados os principais achados da inspeção fisica realizada 
pela Equipe: pela Equipe: 

1) em rela9乞o a lista de endere9os anexa ao contrato de execu9ao, foram 
localizadas nos locais indicados 70,84% das lixeiras amostradas; 
1) em relação A. lista de endereços anexa ao contrato de execução, foram 
localizadas nos locais indicados 70,84% das lixeiras amostradas; 

2) 29,16% dos equipamentos nao se encontravam nos endere9os definidos no 
projeto bsico, evidencia quantitativa de descumprimento parcial do objeto 
pactuado, em desacordo com o que estabelece o art. 66 da Lei n 8 .666/93; 

2) 29,16% dos equipamentos não se encontravam nos endereços definidos no 
projeto basico, evidência quantitativa de descumprimento parcial do objeto 
pactuado, em desacordo com o que estabelece o art. 66 da Lei n° 8.666/93; 

3) ao todo no foram localiz,das 7lixeiras:3no bairro Del Lago (60り,2 no 
napoa a tluu7o), uma na nrea tspeciai ti i,iVo) e uma no Posto Policial 
(25%); e 

3) ao todo não foram localizadas 7 lixeiras: 3 no bairro Del Lago (60%), 2 no 
Itapoff II (100%), uma na Area Especial (11,1%) e uma no Posto Policial 

4) com base no erro amostra! calculado, a Equipe pode inferir que a propor9五b 
de lixeiras n言o localizadas nos endere9os listados pela RA-XXVIII deve se 
situar entre 9,16% e 49,16% (29,16% mais ou menos 20 pontos percentuais) 
do total de equipamentos contratados. 

4) com base no erro amostral calculado, a Equipe pode inferir que a proporçãO 
de lbceiras não localizadas nos endereços listados pela RA-XXVIII deve se 
situar entre 9,16% e 49,16% (29,16% mais ou menos 20 pontos percentuais) 
do total de equipamentos contratados. 

A documentaao fotogrfica da inspe9ao fsica 6 demonstrada abaixo: A documentação fotogrffica da inspeção fisica 6 demonstrada abaixo: 
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PROCESSO N° 308.000.170/2011 
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Endereço: Quadra 02 Conj. B casa 68 — Avenida 

Comercial da Fazendinha 

Endereço: Quadra 03 Conj. A casa 03 — Avenida 

Comercial da Fazendinha 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Em bom estado 

03 04 

FAZE 

QUADRA 

	

. , 	a 03 

	

,,,, 	, 	/ 	CONJLINTC 

i ....... 	 I -- 

Endereço: Quadra 03 Conj. A casa 80 — Murdo 

Fazendinha 

Endereço: Quadra 08 Conj. D, Casa 17— Itapoã II 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Não Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Lixeira Não Localizada 
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PROCESSO N° 308.000.208/2012 
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Endereço: Quadra 378, Area Especial TRE — Del 

Lago (3 unidades) 

Endereço: Quadra 61, Area Especial Biblioteca — 

Del Lago (2 unidades) 

Inspeção Fisica: 03 Lixeiras Localizadas Inspeção Fisica: 02 Lixeiras Localizadas 

Situação: Lixeiras em bom estado Situação: Lixeiras em bom estado 
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Endereço: Quadra 61, Area Especial Posto de 

Saúde — Del Lago (2 unidades) 

Endereço: Quadra 15 Casa 03- Del Lago 

Inspeção Fisica: 02 Lixeiras Localizadas Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

Situação: Lixeiras em bom estado Situação: Em bom estado 
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PROCESSO N° 308.000.208/2012 

09 10 

Endereço: Quadra 3, Casa 06— Itapoà II (ay. Com) Endereço: Quadra 59 Casa 04— Del Lago 

Inspeção Fisica: Lixeira Não Localizada Inspeção Mica: Lixeira Não Localizada 

Situação: Lixeira Não Localizada Situação: Lixeira Não Localizada 

  

12 12 

 

  

~ 

  

Endere9o: Quadra 01, Posto Policial ー  Itapo' I 

(4 unidades) 

Enderego: Quadra 01, Posto Policial - Itapoã I 

(4 unidades) 

Endere9o: Quadra 47 Casa 08 - Del Lago Endereço: Quadra 47 Casa 08 - Del Lago 

 

  

Inspe戸o Fisica: apenas 03 Lixeiras Localizadas Inspeção Fisica: apenas 03 Lixeiras Localizadas Inspe9五o Fisica: Lixeira N巨o Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Não Localizada 

 

  

Situa戸o: Lixeiras em bom estado Situação: Lixeiras em bom estado Situa戸o: Lixeira N'o Localizada Situação: Lixeira Não Localizada 
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PROCESSO N° 308.000.208/2012 
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Endereço: Quadra 01, Conj. A casa 09, Pista de 

Cooper - DF001 
Endereço: Quadra 35, casa 20 - Del Lago 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Não Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Lixeira Não Localizada 
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Endereço: Quadra 326 Conj. A Casa 0I-Del Lago Endereço: Quadra 378, Conj D, Area Especial (2 unidades) 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Apenas 01 Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Em bom estado 

iNlanNanifestaG do Gstor, ifestaag.do Gestor,  

A Unidade nao se manifestou em rela叫o a essa quest且o de auditoria. A Unidade não se manifestou em relaedo a essa questdo de auditoria. 
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I門暗  

Em razo de a Unidade n甘o apresentar justificativas e documentos 
relativamente a instalaio das lixeiras nos locais especificados, nos termos da legisla叫o de 
reg6ncia referida, consideramos mantidas as irregularidades consignadas no contexto da 
presente questo de auditoria. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM D 

Com base nos resultados da amostra selecionada, a Equipe nきo disp6e de 
evidencias quantitativas a confirmar a adequa戸o da efetiva instala戸o das lixeiras amostradas 
aos endereos constantes do projeto bsico elaborado pela RA-XXVIII, caracterizando 
inexecu9きo parcial do objeto. 

顎嚇！難‘ 灘賦臓鎮難 
	

4j I鵬螺  

Em razきo das conclus6es apresentadas no presente relatrio, recomendamosa 
Unidade: 

1) proceder A apura叫o de responsabilidade disciplinar, nos termos da Lei 
Complementar no 840/2011, em razao da utiliza9甘o indevida da 
modalidade licitat6ria na contrata戸o analisada (Subitem 2, da Concluso 
relativa ao item A); 

2) proceder え  apura9且o de responsabilidade disciplinar, nos termos da Lei 
Complementar n。  840/2011, em raz三o da nao atua弾o do executor do 
contrato legalmente designado (Subitem 6, da Conclus百o relativa ao item 
A); 

3) proceder a instaura9ao de Tomada de Contas Especial: a) em face de 
existncia de potencial dano estimado em R$ 13.230,52 (Subitem 3, 
relativo a conclus甘o do item C); b) de indfcio de sobrepre9o em rela9aoa 
aquisi9きo de objeto assemelhado pela NOVACAP (Subitem 3, relativo え  
conclusio do item C); e c) da ausencia de evidencia quantitativa a 
comprovar a efetiva instala9ao de todas as lixeiras adquiridas, situa9ao a 
caracterizar a inexecu9五o parcial do objeto (conclus言o relativa ao item D); 
e 

4) proceder s apura6es necessrias em razao da inexecu9ao parcial do objeto 
contratado, objetivando a aplica9をo das san96es pertinentes, nos termos do 
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inciso lv, art. 58; art. 66; e art. 87, todos da Lei ti0 8.666/93, c/c o Decreto 
n26.851/2006 (conclusをo relativa ao item D). 

Braslia, 28 de agosto de 2013 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARNCIA E CONTROLE 
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