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RELAT6RIO DE INSPE叫O N。  13/2013-DIRAG-I/CONAG/CONT/STC 

UNIDADE: ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO~ RA XI 

PROCESSO N.: 480.000.383/2013 

ASSUNTO: Inspe叫o com o objetivo de verificar denhncia veiculada nos 6 rg巨os de 
imprensa acerca da aquisi9石o e instala叫o de lixeiras pelas Administra96es 
Regionais. 

Senhor Diretor, 

Em atendimento a determina叫o contida na Ordem de Servi9o no 50/2013- 
CONTROLADORIAISTC, de 02/05/2013, prorrogada pela Ordem de Servi9o n 99/2013- 
CONTROLADORIA/STC, de 11/07/2013, do Controlador-Geral da Secretaria de 
Transparncia Controle do Distrito Federal, apresentamos o relat6rio decorrente dos trabalhos 
de inspe9百o realizada no Processo n。  139.000.014/2012, com o objetivo de apurar den立ncia 
veiculada em 6 rgaos de imprensa acerca da supostas irregularidades no processo de aquisi9o 
e instala9o de lixeiras no a mbito da RA・XI. 

『』  

O trabalho de inspe9きo foi realizado no perlodo de 19/08/20 13 a 27/08/20 13 
com o objetivo de emitir opini豆o sobre a den'ncia veiculada em 6 rgaos de imprensa acerca de 
supostas irregularidades no processo de aquisi叫o e instala きo de lixeiras pelas 
Administra96es Regionais. 

Os exames consistiram na anlise do processo em epigrafe, com e nfase aos 
atos de licita9ao, pagamento da despesa e verificaao fisica dos equipamentos instalados, 
mediante amostragem aleat6ria ao conjunto de 236 equipamentos adquiridos pela Unidade no 
exercIcio de 2012. 
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騒  

METODOLOGIA 

A elaboraao do Plano de Auditoria considerou as denncias veiculadas em 
6rg百os da imprensa quanto a possIvel prtica de sobrepre9o na cota 百o e estimativa de 
quantitativo das lixeiras adquiridas e instaladas. 

PROBLEMA FOCAL DA AUDITORIA 

A equipe formulou o seguinte problema focal de auditoria: 

Em que propordo " Administracdo Regional do Cruzeiro, durante o 
exerccio de 201z seguiu as normas de licitafdo e os princゆios da 
Adm加istrafdo Pblica na aquisido e instalado de lixeiras, especialmente 
quanto d estimativa do quantitativo, preo e especificades dos bens? 

PONTOS CRTICOS DE CONTROLE 

Com base nas den自ncias veiculadas nos 6 rgaos de imprensa, foram 
identificados os Pontos Crticos de Controle, detalhados na respectiva Matriz de Planejamento 
por Questes de Auditoria, com vistas A elucidaao do Problema Focal de Auditoria, 
agregando as exigencias da Ordem de Servi9o n2 50/2013, no conjunto dos exames propostos. 

A. Adequa9ao formal do procedimento' s normas b自sicas de licita o. 
B. Adequa9ao da quantidade dos bens' necessidade da Unidade, em face do que restou 

descrito no projeto bsico. 
C. Adequaao da cota'o dos pre9os das lixeiras aos pre9os praticados no mercado. 
D. Adequaao da instalaao dos equipamentos em face do que foi planejado pela 

Unidade. 

QUEST6ES DE AUDITORIA 

Tendo por fundamento os Pontos Crticos de Controle, foram formuladas as 
quest6es de auditoria, abaixo descritas, com detalhamento de procedimentos de auditoria 
especificos, que visaram a instruir a operacionaliza きo das a96es de controle a serem 
desenvolvidas: 
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Adequaao formal do 
procedimento s nonnas 
bsicas de licita 且o. 

Adequa 且o da quantidade 
dos bens' necessidade da 
Unidade, em face do que 
restou descrito no projeto 
bhsico. 
Adequa きo da cota 各o dos 
pre9os das lixeiras e 
in就d町散）  aos pre9os 
,raticados no mercado. 
Adequa 百o da instala叫o 
dos equipamentos em face 
do que foi planejado pela 
Unidade 

I 

I 

I 

I 

I 
I 
I 

A modalidade de licita叫o utilizada encontra 
suporte flico e jurdico? 

H' projeto bsico a respaldar a demanda 
licitat6ria e tal projeto foi elaborado de acordo 
com as exigencias legais? 

Houve pesquisa de pre9o vlida e comprobatria 
da vantajosidade da escolha? 

Houve nomea'o de executor do contrato e sua 
atua 首o atendeu ' s normas operacionais 
pertinentes? 

Houve contrato administrativo a suportar a 
execu'o do objeto? 

A quantidade de lixeiras adquiridas e instaladas 
est' de acordo com a real necessidade da Regio 
Administrativa? 

O pre9o das lixeiras, incluindo a instala'o, est 
condizente com os servi9os propostos em 
planilha oramentria e com o pre9o praticado no 
mercado? 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

21 

31 

D D. 1 H evidencias de que as lixeiras adquiridas foram 
todas instaladas nos locais especificados? 

4.1 

」磁と『 4 

O presente relatrio decorre de determina叫o contida na Ordem de Servi9o 
no 50/2032-CONT/STC, publicada no DODF n。  204, de 02/05/2013, prorrogada pela Ordem 
de Servi9o no 99/2013, de 11/07/2013, objeto de inspe叫o derivada de den'ncias de 
irregularidades relacionadas a execuao contratual de instalaao de lixeiras p自blicas no 
ambito 	da 	RA・X1, 	nos 	termos 	do 	Edital 	de 	Convite 
n01/2012, anexo aos autos examinados. 

Os trabalhos foram conduzidos na sede da Unidade no periodo de 19/08/2013 
a 27/08/2013 e incluiram a verifica 査o da documentaao processual e a realiza9o de 
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inspe9きo fisica a reas de instala9ao do objeto contratual, nos termos de relaao de endereos 
constante do procedimento licitatrio, a fim de analisar a adequa9'o da despesa a luz da 
legislaao vigente. 

inspeção ffsica a Areas de instalação do objeto contratual, nos termos de relação de endereços 
constante do procedimento licitat6rio, a fim de analisar a adequação da despesa luz da 
legislação vigente. 

A despesa, no montante de R$ 57.817,06, correu originalmente a conta do 
programa de trabalho 04.122.6003.8517.6577 - Manuten9ao dos Servi9os Administrativos 
Gerais, elemento de despesa 339039 - Outros Servi9os de Terceiros, conforme dota9ao 
constante da Lei Orament'ria Anual. 

A despesa, no montante de R$ 57.817,06, correu originalmente conta do 
programa de trabalho 04.122.6003.8517.6577 - Manutenção dos Serviços Administrativos 
Gerais, elemento de despesa 339039 - Outros Serviços de Terceiros, conforme dotaçáo 
constante da Lei Orçamentária Anual. 

Foi empenhada em 18/05/2012, mediante a NE no 00068/2012, na modalidade 
ordin'ria, em favor da empresa Fiber Glass Construtora Ltda., CNPJ 
no 03.819.129.0001/14. Posteriormente, na fase de execu9きo do objeto, a Unidade procedeu 
ao cancelamento do empenho original, realocando a despesa' conta do programa de trabalho 
15.451.5208.1110.6578 - Execu9ao de Obras de Urbaniza 貢o, elemento de despesa 449051, 
fato analisado no presente relatrio no subitem 1.2.1 da Questao de Auditoria n 1. 

Foi empenhada em 18/05/2012, mediante a NE n° 00068/2012, na modalidade 
ordintuia, em favor da empresa Fiber Glass Construtora Ltda., CNPJ 
n° 03.819.129.0001/14. Posteriormente, na fase de execução do objeto, a Unidade procedeu 
ao cancelamento do empenho original, realocando a despesa conta do programa de trabalho 
15.451.5208.1110.6578 - Execução de Obras de Urbanização, elemento de despesa 449051, 
fato analisado no presente relat6rio no subitem 1.2.1 da Questão de Auditoria n° 1. 

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

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

PROCEDIMENTOS 

., 
,1 	 I  .. 

PARTICIPANTES 
NOME 

RESPONSÁVEL 
CARGO ATIVIDADE 

Abrir Procedimento 
Licitatótio 

Administrador 
Re 'onal 

*.***.666-• Al 

Elaborar Projeto 
Disko 
II Diretor de Obras *.*".602-• E 

Elaborar Projeto de 
A 	uitetura 

Diretora de Obras *.**".602-* E 

Elaborar Caderno de 
Es 	dike bes 

Diretora de Obras 1.651.602-8 E 

Elaborar Planilha 
Or amentária 

Diretora de Obras 1.651.602-8 E 

Aprovar Projeto 
Disko 

Administrador 
Regional 

"."*.666-* A2 

Emitir Parecer 
Jurídico 

Chefe da Astec — 
RAM 

1"".769-* 
E 

Chefe da Astec — 
RAXI 

Aprovar a Despesa IIII Administrador 
Re 'onal 

•.***.666-• A2 

Licitar Objeto Presidente da 
Comissão de 

Licita ão 

*.*".695-• L 

Homologar Licitação 
e Ad udicar Ob eto 

I. Administrador 
Re:lone 

'1.666-* Al 
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Assinar Contrato Administrador 
Regional 

".666-• Al 

Fiscalizar Contrato Diretora de Obras 
Diretora de Obras 

Administrador 
Regional 

*.***.602-• 
..***.602_4 

*.*".666-• 

F 
F 
Al 

Atestar Notes Fiscais 
Autorizar o 

Pagamento da 
Despesa 

Liquidar e Pagar a 
Despesa 

Gerente de 
Orçamento, Fineness 

e Contratos 

*.*".923-* P 

1 

LEGENDAS : 
Al - AUTORIZAR 

A2 - APROVAR 
E = ELABORAR 

L = LICITAR 
C = CONTRATAR 

F = ATESTAR E FISCALIZAR 
P = LIQUIDAR E PAGAR 

A realiza9ao dos trabalhos de campo foi precedida de an自lise de ambiente conduzida 
pela Equipe, com o objetivo de estimar os riscos associados aos atos de gesto da RA-XI 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-XI no 
contexto do presente exame. 

A an自lise incluiu entrevistas com servidores da Diretoria de Obras da RA-XI realizada 
por ocasiao da apresenta9きo da Equipe na sede da Administraao Regional do Cruzeiro, 
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 entrevistas com servidores da Diretoria de Obras da RA-XI realizada 
por ocasião da apresentação da Equipe na sede da Administração Regional do Cruzeiro, 
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: 

DIAGRAMA DE VERIFICAÇÂO DE RISCO (DVR) 
BAIXA PROBABILIADE/ALTO IMPACTO 1 ALTA PROBABILIADE/ALTO IMPACTO 

• Ausência de projeto de arquitetura. • Fracionamento do objeto pactuado. 
• Ausência de projeto básico. • Ausência 	de 	pesquisa 	de 	preços 	ou 
• Ausência de aprovação de projeto básico 

por autoridade competente. 
aderência a 	sistema de referencia de 
preços. 

• 

• 

• 

Ausência de designação de executor de 
contrato, 
Ausência de prova de regularidade fiscal 
de credor, 
Aumento de custos durante a execução do 

• 

• 

Inclusão 	de 	itens 	desnecessários 	it 
execução dos serviços. 
Inclusão 	de 	itens 	e 	percentuais 	não 
integrantes de 	BDI 	- Bonificação de 
Despesas Indiretas. 

contrato. • Ausência de comprovação de aquisição 
• Atestação de execução de etapa ou da 

documentação fiscal por servidor não 
dos 	equipamentos junto 	a fornecedor 
habilitado. 

designado. • Impossibilidade de verificação total ou 
parcial do objeto pactuado. 

• Ausência 	de 	relatórios 	de 
circunstanciados 	de 	execução 	dos 
serviços. 
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• Ausência de recebimento provisório e 
definitivo do objeto. 

• Ausência de contabilização de mobiliário 
urbano e incorporação patrimonial. 

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

contribuições previdenciárias. 
• Ausência de emissão de documentação 

tributaria acessória por retenção de ISS e 
INSS 

1 - PONTO CRTICO DE CONTROLE - REFER重NCIA "A" 1 - PONTO CRITIC() DE CONTROLE - REFERIÊNCIA "A" 

胆欝翼  柳e,・瞬nfl轍二
„insior. 

響灘『  WMUr 

O objetivo do exame desse ponto crtico de controle consistiu em verificar se o 
procedimento licitatrio utilizado pela Administra弾o Regional atendeu a norma geral de 
licitaao e guarda conson'ncia com o entendimento prevalente dos 6 rgaos de controle. 

0 objetivo do exame desse ponto critico de controle consistiu em verificar se o 
procedimento licitat6rio utilizado pela Administração Regional atendeu norma geral de 
licitação e guarda consonância com o entendimento prevalente dos Argos de controle. 

A.! - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

A modalidade de licitado utilizada encontra suporte ftico e furldco? 

1.1) Situa9'o ftica a embasar o procedimento licitat6rio 

A.1 - QUESTÃO DE AUDITORIA 1 

A modalidade de licitação utilizada encontra suporte fdtico e uridico? 

1.1) Situação Utica a embasar o procedimento licitatório 

No constam do processo em exame as devidas justificativas de interesse 
p'blico visando A deflagra9きo do procedimento licitatrio. 

Não constam do processo em exame as devidas justificativas de interesse 
público visando deflagração do procedimento licitat6rio. 

A Equipe de Auditoria tamb'm nao identificou no contexto do processo 
analisado par含metros quantitativos que permitissem a avalia 豆o objetiva da real necessidade 
da instala戸o dos conjuntos de lixeiras licitados. 

A Equipe de Auditoria também não identificou no contexto do processo 
analisado parAmetros quantitativos que permitissem a avaliação objetiva da real necessidade 
da instalação dos conjuntos de lixeiras licitados. 

Registramos, contudo, que em principio a instala叫o de equipamentos p'blicos 
deve gerar externalidades positivas' sociedade, desde que os beneficios sociais superem os 
respectivos custos. 

Registramos, contudo, que em principio a instalação de equipamentos públicos 
deve gerar extemalidades positivas sociedade, desde que os beneficios sociais superem os 
respectivos custos. 

A Equipe informa que a instala叫o de lixeiras 6 conexa aos princpios e 
objetivos gerais da politica nacional de resIduos estabelecidos na Lei Federal n 12.305, de 
02/08/2010. 

A Equipe informa que a instalação de lixeiras é conexa aos principios e 
objetivos gerais da politica nacional de residuos estabelecidos na Lei Federal n° 12.305, de 
02/08/2010. 

Em resposta a Solicita9ao de Auditoria n。  1/2013, a Unidade afirmou que a 
aquisi9ao dos equipamentos objeto do procedimento em an'lise atendeu ao suprimento de 
lixeiras em' reas p'blicas da RA-XI, a serem locadas em paradas de 6 nibus, cruzamento de 

Em resposta A Solicitação de Auditoria n° 1/2013, a Unidade afirmou que a 
aquisição dos equipamentos objeto do procedimento em andlise atendeu ao suprimento de 
lixeiras em Areas públicas da RA-XI, a serem locadas em paradas de ônibus, cruzamento de 
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cal9adas de circulaao de pedestres, praas, parquinhos e quadras de esportes・  Acrescentou 
ainda que foi realizada pesquisa de pre9o com base nos crit6rios de durabilidade e 
funcionalidade dos equipamentos licitados. 

Embora a Unidade tenha alegado a realiza叫o de pesquisa de pre9os a 
fundamentar o certame licitatrio, a equipe de auditoria nきo localizou no contexto dos autos 
examinados documentaao comprobat6ria da estimativa da despesa e respectiva mem6ria de 
c自lculo, raz喜o por que mantemos a irregularidade consignada no presente subitem. 

1.2) Suporte jurdico a embasar o procedimento licitat6rlo 

1.2.1) An血lise dos atos relacionados A deflagra，喜o do certame 

A Equipe constatou que o presente certame licitat6rio no foi precedido: 

1) da aprovaao por autoridade competente do projeto bsico elaborado pela 
Diretoria de Obras da Unidade, nos tennos do inciso II,§ 2。, do art. 7。, da Lei 
が8.666/93; e 

2) da comprovaao da existencia de recursos financeiros a suportar o 
procedimento, em razao do uso de programa de trabalho e elemento de despesa nao 
correlacionados ao dispendio em investimentos, nos termos do§ 4。  do art. 12 da lei Federal 
n 4.320/64 (programa de trabalho 04.122.6003.8517.6577 - Manuten9きo dos Servi9os 
Administrativos Gerais, elemento de despesa 333039 - Outros Servi9os de Terceiros). 

Em resposta a Solicitaao de Auditoria n。  02/2013 a Unidade informou que 
solicitou a Secretaria de Estado de Planejamento e Oramento a suplementa9ao do montante 
de R$ 57.817,06' conta do Programa de Trabalho 15.451.5208.1110.6578 - Execu9きo de 
Obras de Urbanizaao, o qual suportou a execu9ao da despesa nos termos da NE 00173/2012, 
justificativa que nao elide a irregularidade apontada pela equipe no presente subitem. 

A.2 - QUESTAO DE AUDITORIA 2 

月dPr可elo bsico"respaldar a demanda licitatria e tal projIeto foi elaborado de acordo com as 
aなem血s legais? 

A Equipe entende que a documentaao constante nos autos n甘o evidenciou 
corretamente o desenvolvimento da solu叫o escolhida pela RA-XI na aquisi叫o dos 
equipamentos licitados em atendimento ao inciso IX, art. 6。, da Lei 
n8.666/93, ao no justificar: 

I) a ado9ao de conjuntos de lixeiras orientados a coleta seletiva de lixo, politica 
pblica no adotada no a mbito do Distrito Federal; e 
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2) a razao de escolha do respectivo modelo de lixeiras, objeto do certame 
licitatrio lixeiras duplas com poste SO litros, produzidas em polietileno de alta densidade 
para utiliza叫o em vias urbanas. 

Sublinhamos ainda que a ausencia de aprovaao formal de projeto bsico, 
conforme jA comentado pela Equipe no subitem 1.2.1 da QuestAo de Auditoria n Al, impede 
o prosseguimento de certame licitatrio, conforme reiterada jurisprudencia dos 6 rg百os de 
controle externo, como as derivadas dos seguintes ac6rdaos exarados pelo Tribunal de Contas 
da Uniao (TCU): 

Ac6rd貢o 440/2008/TCU Plen'rio: 

"Licite obras e servi9os de engenharia apenas quando houver projeto bsico 
aprovado, com oramento detalhado em planilhas que expressem a composi9'o de 
todos os seus custos unitrios, conforme o art. 7。,§ 2, da Lei n 8.666/1993. 

Acrd貢o 717/2005/TCU Plen'rio: 

"Abstenha-se de licitar obra ou servi9o sem a pr'via aprova'o de projeto b'sico, 
que defina as caracteristicas, referencias e demais elementos necessrios' perfeita 
compreenso, pelos interessados, dos trabalhos a realizar, em atendimento A s 
exigencias do art. 7,§ 2, inciso I, da Lei n。  8.666/1993." 

Em respostaa Solicita こo de Auditoria n。  1/2013, a Unidade afirmou que a 
elabora9百o de Projeto Bsico objetivou a escolha de um equipamento que atendesse, a menor 
custo, as necessidades dos usu'rios, justificativa nao evidenciada no contexto do processo 
analis,di. 

A.3 - QUESTAO DE AUDITORIA 3 

Houve pesq厨a de prefo vdli山e comprobatria da vantajosidade山escolha? 

A anlise da planitha oramentria elaborada pela RA-XI, e constante do 
projeto bsico, nao evidenciou a adequa9きo do custo unit自rio estimado de aquisi9ao das 
lixeiras (R$ 130,00) aos praticados em mercado, com base em pesquisa de pre9o e respectiva 
mem6ria de clculo elaborada pela Unidade, a qual n且o se encontrava anexa aos autos. 
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A.4 - QUESTAO DE AUDITORIA 4 

muve nomeacdo de executor do contrato e sua αルado atendeu d s normas operacionaむ  
Pertinentes? 

A Equipe de Auditoria constatou que o servidor designado para atuar como 
executor do objeto licitado, conforme qualifica叫o constante da matriz de responsabilidade 
constante no presente relat6rio, nきo apensou ao processo analisado os relatrios de execu9ao 
das etapas ajustadas, nos termos do art. 41 do Decreto n32.598, de 15/12/2010. 

Ressaltamos que a emissきo, em 12/11/2012, de documento de recebimento dos 
equipamentos (fl. 315) nao atendeu as disposi96es contidas no artigo 73 da Lei n。  8.666/93, 
situa叫o nきo sanada at o trmino dos exames de campo, ao nきo incluir a emiss吾o dos 
respectivos termos cincurstanciados assinados pelas partes nos prazos definidos na legisla9o 
de reg6ncia referida. 

A Equipe lembra que a emissao de relat6rios de execu9ao ao t'rmino de cada 
etapa das obras e servi9os contratados 6 pr -requisito A liquida叫o da despesa e a emissao da 
respectiva Nota de Lan9amento (NL), a teor do Inciso IV do art. 61 c/c o art, 62 da legisla叫o 
de regncia referida. 

A.5 - QUESTAO DE AUDITORIA S 

HOuve contrato adm加istrativo a suportar a execufdo do oり!eto? 

A Equipe constatou que a Unidade nao processou a formaliza9百o de contrato 
administrativo relativamente A execu9ao do objeto licitado com entrega de parcelas flituras, 
em desacordo com a norma contida no art. 60 da Lei n。  8.666/93, e reiterada jurisprudncia 
dos6 rg貢os de controle externo, como a derivada das seguintes decis6es exaradas pelo 
Tribunal de Contas da Uniao (TCU): 

Decis'o 197/1997 Plen'rio 

"N音o aceite a presta 百o de servi9os ao6 rgo Sem respaldo em contrato devidamente 
formalizado, o que infringe o pargrafoii nico do artigo 60 da Lei no 8.666/1993". 

Ac6rd'o 890/2007 Plen'rio 

"Abstenha-se de autorizar a execu o de servi9os sem cobertura contratual, em 
observncia ao art. 60. pargrafo6 nico, da Leiず  8.666/1993". 
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Ac'rd'o 25/2007 Plen'rio 

"Abstenha・se de promover a aquisi叫o de bens ou servios sem cobertura contratual, 
bem assim de celebrar contratos com cl'usula de vigncia retroativa, caracterizando 
a existncia de contrato verbal antes de sua formaliza'o, por contrariar o disposto 
no par'grafo' nico do art. 60 da Lei no 8.66611993". 

Ac6rd'o 155/2006 Segunda C'mara 

"Abstenha-se de adquirir produtos ou servi9os sem cobertura contratual, em 
observncia ao principio da legalidade e ao art. 60, pargrafo' nico, da Lei n 
8.666/1993, que, ressalvados os casos de pequenas compras de pronto pagamento, 
considera nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administra'o". 

Em resposta a Solicita9ao de Auditoria n/02/20 13 a Diretoria de Administra o 
Geral da RA-XI admitiu a falha consignada no presente subitem, acrescentando que a 
ausencia de formaliza9ao contratual nao implicou dano ao errio distrital. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM A 

A anlise conduzida pela Equipe nos trabalhos de campo evidenciou: 

1) no existiram no contexto do processo analisado parmetros quantitativos 
ou estudos t'cnicos de demanda que suportassem a avalia叫o objetiva da 
real necessidade da aquisi叫o do conjunto de lixeiras licitado; 

2) a Unidade nao empregou a correta modalidade de licitaao (Tomada de 
Pre9os), a qual deveria agrupar em um' nico certame um conjunto de obras 
p心blicas executadas; 

3) o certame licitat6rio nao foi precedido de ato formal de aprova9且o do 
projeto b自sico nem demonstrou a existencia de recursos financeiros a 
suportar despesas de investimento; 

4) o projeto bsico elaborado pela RA-XI nao demonstrou as raz6es de 
escolha do equipamento adquirido; 

5) a planilha oramentria elaborada pela RA-XI n言o incluiu pesquisa de 
pre9os a suportar o custo unit自rio estimado de aquisi弾o das lixeiras 
licitadas nem revelou ader己ncia a sistema de pre9os de referncia admitido 
pela jurisprudncia dos 6 rg各os de controle externo; 

6) o servidor que atuou como executor do contrato nao desempenhou as 
ftrn96es de fiscalizaao, particularmente em rela叫o a emissao dos 

ControladoS-Geral - CONT 
Ed. Anexo do Pal'cio do Buriti, 14' andar, sala 1401 - CE? 70075・900 - BraslliaノDF 

Fone: (6!) 2108・3301 - Fax: (6!) 2108・3302 I 



本 CwibtlSau1a-Gen 

relat6rios de execu9きo ao trmino de cada etapa dos servi9os contratados, 
nos termos do art. 41 do Decreto n32.598, de 15/12/20 10; e 

7) a Unidade nao processou o devido contrato administrativo a suportar a 
execu9ao do objeto licitado, em desacordo com o art. 60th Lei n8.666/93. 

2 PONTO CRITICO DE CONTROLE - REFERNCIA "B" 

O ponto critico 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叫o. 

B - QUESTAO DE AUDITORIA I 

A quantidade de lixeiras“吻uiridas e instaladas est de acordo com"real necessidade da Regio 
Adm加むかativa? 

Conforme j' assinalado no presente relat6rio, a Equipe de Auditoria n百o 
identificou no contexto do processo analisado par合metros quantitativos ou estudos t6cnicos de 
demanda que suportasse a avaliaao objetiva da real necessidade da instala9ao do conjunto de 
lixeiras licitado. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM B 

A ausencia de parmetros e estudos tcnicos no 合  mbito do processo analisado 
no permitiu a Equipe de Auditoria estimar o ajustamento do n'mero de lixeiras contratadas' 
eventual curva de demanda efetiva pelos equipamentos no mbito da RA・XI. 

3 1 PONTO CRITICO DE CONTROLE - REFER血NCIA "C" 

JP」 ’J‘りき  驚勲節瞬瀦襲議遺  ~難‘鱗 襲翻難麟齢ilI，報Iコ，  

 

O objetivo do exame realizado nesse ponto de controle foi verificar se os 
pre9os cotados e pagos pela aquisi9且o e instala叫o das lixeiras estao adequados com o pre9o 
praticado no mercado. 
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C - QUIESTAO DE AUDITORIA I C - QUES110 DE AUDITORIA 1 

O preo das lixeiras, incluindo a instalaf4o, est condizente corn o preo praticado no mercado? 

A anlise da planilha orament貞ria elaborada pela RA-XI evidenciou cue a 
univaae nao aemonstrou no contexto aos autos examinados a adequa9百o do pre9o estimado 
(R$ 130,00) de aquisi9ao das lixeiras aos praticados em mercado, conforme referido em item 
prprio do presente relatrio (Questao de Auditoria A3). 

0 preco das lixeiras, incluindo a instalacdo, estti condizente com o prevo praticado no mercado? 

A análise da planilha orçamentária elaborada pela RA-XI evidenciou que a 
Unidade não demonstrou no contexto dos autos examinados a adequação do preço estimado 
(R$ 130,00) de aquisição das lixeiras aos praticados em mercado, conforme referido em item 
práprio do presente relat6rio (Questão de Auditoria A3). 

A fim de verificar a adequa きo de pre9os das lixeiras adquiridas pela RA-XI 
aos praticados em mercado, a equipe de auditoria procedeu A pesquisa junto a dois 
fornecedores de equipamentos assemelhados, anunciantes na internet. Na tabela abaixo so 
demonstradas as empresas pesquisadas e os respectivos pre9os coletados, desconsiderado o 
custo de instala叫o: 

A fim de verificar a adequação de preços das lixeiras adquiridas pela RA-XI 
aos praticados em mercado, a equipe de auditoria procedeu 	pesquisa junto a dois 
fomecedores de equipamentos assemelhados, anunciantes na intemet. Na tabela abaixo são 
demonstradas as empresas pesquisadas e os respectivos pregos coletados, desconsiderado o 
custo de instalaçao: 
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Lixeiras 
Parasolle 

Atacado 169,00 
Polietileno 
com UV — 
sem suporte 

501 

http://lixeirasparasolle. 
no.comunidades.net/in  
dex.php?pagina=1901 
580986 

Campo 
Bom- RS 

Eurotec 
Distribuid 
ora Ltda. 

Atacado 289,00 
Polietileno 
com UV — 
com suporte 

501 http://vAinv.megaplaste.c Itajai  om.br  - SC 

Em rela きo aos pre9os estimados pela RA-XI no contexto da planilha 
or9ament'ria, verificamos que o pre9o de aquisi9ao das lixeiras foi consistente com a m'dia 
resultante da pesquisa, R$ 229,00, resultado a sugerir adequa9ao do equipamento a pre9os 
praticados em mercado. 

Em relação aos preços estimados pela RA-XI no contexto da planilha 
orçamentária, verificamos que o preço de aquisição das lixeiras foi consistente com a mddia 
resultante da pesquisa, R$ 229,00, resultado a sugerir adequação do equipamento a preços 
praticados em mercado. 

Ressalvamos que a planilha orament'ria referente ao certame licitat6rio 
tamb'm agregou ao custo unit自rio das lixeiras a aquisi9きo de componentes (conjunto de 16 
brocas) para instala弾o dos equipamentos no total de R$ 244,00, o qual deveria ser suportado 
exclusivamente pela empresa licitante vencedora. 

Ressalvamos que a planilha orçamentiria referente ao certame licitat6rio 
também agregou ao custo unitirio das lixeiras a aquisição de componentes (conjunto de 16 
brocas) para instalação dos equipamentos no total de R$ 244,00, o qual deveria ser suportado 
exclusivamente pela empresa licitante vencedora. 

Nas tabelas abaixo sao apresentadas as decomposi96es dos custos unit貞rios 
integrantes da planilha elaborada pela Unidade e da proposta da licitante vencedora: 

Nas tabelas abaixo sic, apresentadas as decomposições dos custos unitários 
integrantes da planilha elaborada pela Unidade e da proposta da licitante vencedora: 

1. Decomposic'o dos Custos Unit貞rios (Planliha da Unidade 1. Decom osi Ao dos Custos Unitirios Planilha da Unidade 

1 r• 
4 4

tr  

.1:1! 

130,00 48,02 1,03 70,95 250 00 
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2. Decomposi"o dos Custos Unit'rios (Licitante Vencedora) 2. Decom osi Ao dos Custos Unitirios icitante Vencedora) 
?'7 d .flit 4,,, 	do 

 
rr II 

r 
I 	11 

r 	itII' 
1H 

127,40 47,04 1,01 	69,53 244 98 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM C CONCLUSÃO RELATIVA AO ITEM C 

1) a RA-XI nao evidenciou mediante pesquisa de pre9os prpria o ajustamento 
do pre9o unit貞rio estimado das lixeiras contratadas aos praticados em mercado; 
apesar disso, a equipe, mediante pesquisa de mercado, evidenciou adequa叫o 
do pre9o contratado; e 

1) a RA-XI não evidenciou mediante pesquisa de preços própria o ajustamento 
do preço unitário estimado das lixeiras contratadas aos praticados em mercado; 
apesar disso, a equipe, mediante pesquisa de mercado, evidenciou adequação 
do preço contratado; e 

2) apesar da adequa9ao do pre9o contratado, houve a incluso de item adicional 
na planilha oramenthria no valor de R$ 244,00, referente a aquisi叫o de 
componentes que deveriam ser suportados exclusivamente pela empresa 
vencedora do certame (que cotou o item a R$239,28), mas integraram o custo 
unitrio dos equipamentos adquiridos. 

2) apesar da adequação do preço contratado, houve a incluslo de item adicional 
na planilha orçamentária no valor de R$ 244,00, referente aquisição de 
componentes que deveriam ser suportados exclusivamente pela empresa 
vencedora do certame (que cotou o item a R$239,28), mas integraram o custo 
unitário dos equipamentos adquiridos. 

4 1 PONTO CRITICO DE CONTROLE - REFERENCIA "D" 4 - PONTO CRÍTICO DE CONTROLE - REFERÊNCIA "D" 
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D - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

加evidncias de que as lixeiros a町uiridas foram todas instaladas nos locais especificados? 

4.1)Amostragem das lixeiras Instaladas 

D - QUESTÃO DE AUDITORIA 1 

Hd evidincias de que as lbceiras adquiridas foram todas instaladas nos locais especificados? 

4.1)Amostragem das lixeiras instaladas 

A fim de verificar a efetividade do objeto licitado, a Equipe realizou inspe9且o 
fisica por amostragem aleat6ria a 51 conjuntos de lixeiras instalados no mbito da RA-XI, 
confonne rela きo de endere9os anexa ao projeto bsico. 

A fim de verificar a efetividade do objeto licitado, a Equipe realizou inspeçâo 
ffsica por amostragem aleatória a 51 conjuntos de lixeiras instalados no âmbito da RA-XI, 
conforme relação de endereços anexa ao projeto básico. 

A inspe9きo foi realizada nos dias 22/08/2013 e 23/08/2013 e acompanhada 
pela Diretoria de Administra叫o Geral (DAG) da Unidade. 

A inspeção foi realizada nos dias 22/08/2013 e 23/08/2013 e acompanhada 
pela Diretoria de AdministragAo Geral (DAG) da Unidade. 

A margem de erro da amostra' de 15 pontos percentuais, para mais ou para A margem de erro da amostra de 15 pontos percentuais, para mais ou para 
menos. menos. 
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Os resultados do teste estao resumidos na tabela abaixo: Os resultados do teste estab resumidos na tabela abaixo: 
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Quadra 205, entre os 

blocos B e D 
1 1 - 0 

Quadra 	503, 

Comércio Local 
3 2 1 1 

Quadra 609, Fein 5 5 3 0 

Quadra 	809, 

Comércio Local 
3 2 - 1 

Quadra 913, entre os 

lotes 2 e 4 
3 2 - 1 

Quadra 1205, lotes 1 

e2 
5 5 - 0 

Quadra 1207 — Lt. 6, 

Comércio Local 
3 2 - 1 

Quadra 	1505, 

Rodoviária 
3 3 - 0 

Quadra 	1603, Area 

Especial — Bloco E 
3 3 1 o 

Quadra 	2, 	Area 

Especial 	E 	(Parada 

de Dnibus) 

1 1 - 0 

Quadra 4, em frente 

ao bloco HI 
1 1 - 0 

Quadra 6, Comércio 

Local 
1 1 1 0 

Quadra 10, Comércio 

Local 
3 3 1 0 

Centro Comercial 5 5 - 0 

Biblioteca — Cruzeiro 

Velho 
3 3 _ 0 

Cruzeiro Center 8 8 1 0 

yjAj 51 
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A seguir sao apresentados os principais achados quantitativos da inspe叫o 
realizada pela Equipe: 

A seguir são apresentados os principais achados quantitativos da inspeção 
realizada pela Equipe: 

1) em rela 百o aos pontos de instala9且o constantes do projeto bsico, foram 
localizadas 92% das lixeiras amostradas; 

1) em relnio aos pontos de instalação constantes do projeto bdsico, foram 
localizadas 92% das lixeiras amostradas; 

2) 8% dos equipamentos nao se encontravam nos endere9os definidos em 
projeto bsico pela RA-XI, propor9きo a nao evidenciar quantitativamente possivel 
descumprimento do objeto pactuado, considerando-se a amostra selecionada pela equipe; e 

3) 15,7% dos equipamentos amostrados apresentavam degrada9吾o no 
momento da inspe9百o; 

2) 8% dos equipamentos não se encontravam nos endereços definidos em 
projeto bisico pela RA-XI, proporção a não evidenciar quantitativamente possivel 
descumprimento do objeto pactuado, considerando-se a amostra selecionada pela equipe; e 

3) 15,7% dos equipamentos amostrados apresentavam degradação no 
momento da inspeção; 

Na tabela abaixo sきo relacionados os estimadores t6cnicos amostrais que 
orientaram os trabalhos de inspe9きo conduzidos pela Equipe: 

Na tabela abaixo são relacionados os estimadores tecnicos amostrais que 
orientaram os trabalhos de inspeção conduzidos pela Equipe: 
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Segue abaixo documenta 百o fotogrfica dos conjuntos de lixeiras amostrados: Segue abaixo documentação fotogrifica dos conjuntos de lixeiras amostrados: 

PROCESSO N° 139.000.014/2012 
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Endereço: Centro Comercial Endereço: Centro Comercial 

InspeOlo Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Em bom estado 
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Endereço: Centro Comercial Endereço: Centro Comercial 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Em bom estado 

PROCESSO N° 139.000.014/2012 
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Endereço: Biblioteca Endereço: Biblioteca 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Física: Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Em born estado 
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07 08 

,..,, 

iL 

Endereço: Biblioteca Endereço: Cruzeiro Center 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Haim Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Em bom estado 

PROCESSO N° 139.000.014/2012 
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Endereço: Cruzeiro Center Endereço: Cruzeiro Center 

Inspeção Mica: Lixeira Localizada Inspeção Física: Lixeira Localizada 

Situação: Lixeira em bom estado Situação: Lixeira em bom estado 
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Endereço: Cimeiro Center Endereço: Cruzeiro Center 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

Situação: Lixeira degradada Situação: Lixeira em bom estado 

PROCESSO N° 139.000.014/2012 
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Endereço: Cruzeiro Center Endereço: Cruzeiro Center 

Inspeção Thies: Lixeira Localizada Inspeção Mica: Lixeira Localizada 

Situação: Lixeira em bom estado Situação: Lixeira em bom estado 
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Endereço: Cruzeiro Center 
Endereço: Quadra 2, 	a Especial E (Parada de 

ônibus) 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

Situação: Lixeira em bom estado Situação: Lixeira em bom estado 

PROCESSO N° 139.000.014/2012 
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Endereço: Quadra 4, em frente ao bloco HI Endereço: Quadra 6, Comercio Local 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Etas: Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Lixeira degradada 

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

Font: (61) 2108・3301 - Fax: (61)2108-3302 
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Endere,o: Quadra 10, Comrcio Local Endereço: Quadre 10, Comercio Local 

 

Endereo: Quadra 10, Comrcio Local Endereço: Quadra 10, Comércio Local 

 

 

Inspe''o Fsica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

    

  

Inspe''o Fsica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

 

 

Situa''o: Em bom estado Situação: Em bom estado 

    

  

Situa''o: Lixeira degradada Situado: Lixeira degradada 

 

      

PROCESSO N° 139.000.014/2012 
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Endereço: Quadra 10, Comércio Local Endereço: Quadra 1505, Rodoviária 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Em bom estado 

Controladoria-Geral - CON? 
Ed. Mexo do Palcio do Buriti, 14。  andar, sala 1401 CEP 70075-900 - Brullia/DF 

Fone: (61)2108-3301 Fax: (6り  2108・3302 
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Endereço: Quadra 1505, Rodoviária Endereço: Quadra 1505, Rodoviária 

Inspevlio Mica: Lixeira Localizada Inspegio Fisica: Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Em bom estado 
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Endereço: Quadra 1205, Lotes 1 e 2 Endereço: Quadra 1205, Lotes 1 e 2 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Em bom estado 

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 
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Endereço: Quadra 1205, Lotes 1 e 2 Endereço: Quadra 1205, Lotes 1 e 2 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Em bom estado 
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Endereço: Quadra 1205, Lotes 1 e 2 Endereço: Quadra 1207, Lote 6 Comercio local 

Inspeção Mica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Em bom estado 

Conttoladoria-OeraI - CONT 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14' andar, sala 1401 - CEP 70075・900 - Brasflia/DF 
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Endereço: Quadra 1207, Lote 6 Comércio local Endereço: Quadra 1207, Lote 6 Comércio local 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Não Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Lixeira Não Localizada 
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Endereço: Quadra 913, entre os lotes 2 e 4 Endereço: Quadra 913, entre os lotes 2 e 4 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Mica: Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Em bom estado 

Controladoria-Qeral - CONT 
Ed. Anexo do Palcio do Bujiti, 14 andar, sala 1401 - CEP 70075-900 - Brasllia/DF 
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Endereço: Quadra 913, entre os lotes 2 e 4 Endereço: Quadra 609, Feira 

Inspeção Fisica: Lixeira não Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

Situação: Lixeira não Localizada Situação: Em bom estado 
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Endereço: Quadra 609, Feira Endereço: Quadra 609, Feira 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

Situação: Lixeira Degradada Situação: Lixeira Degradada 

Contxoladoria.GenI - CONT 
Ed. Anexo do Pal'cio do Budti, 14 andar, sala 1401 - CEP 70075-900 - Brasllia/DF 
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Endereço: Quadra 609, Feira Endereço: Quadra 609, Feita 

Inspeção Malay Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

Situação: Lixeira Degradada Situação: Em bom estado 
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Endereço: Quadra 609, Feira Endereço: Quadra 809, Comércio Local 

Inspeção Mica: Lixeira Localizada Inspeção Mica: Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Ern bom estado 

Controladoria-Geral - CONT 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14 andar, sala 1401 CEP 70075-900 - Braslli日ノDF 

Fone: (6!) 2108-3302 - Fax: (61) 2108-3302 
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Endereço: Quadra 809, Comercio Local Endereço: Quadra 809, Comércio Local 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Em bom estado 
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Endereço: Quadra 205, entre os blocos Be D Endereço: Quadra 503, Comercio Local 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Mica: Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Em bom estado 

Controladoria-Gerat - CONT 
Ed. Anexo do Palcio do BurlU, 14 andar, sala 1401 - CEP 70075・900 Brasllia/DF 
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Endereço: Quadra 503, Comércio Local Endereço: Quadra 503, Comércio Local 

Inspeção Mica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira não localizada 

Situação: Lixeira degradada Situação: Lixeira não localizada 
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Endereço: Quadra 1603, Area especial Bloco E Endereço: Quadra 1603, Area especial Bloco E 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Degradada 

Controtadoria-Geral - CONT 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14 andar, sala 1401 - CEP 70075-900 - Brasilia/OF 

Fone: (6!) 2108-3301 - Fax: (61)2108-3302 
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Endereço: Quadra 1603, Area especial Bloco E 

Inspepio Fisica: Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM D CONCLUSÃO RELATIVA AO ITEM D 

Com base nos resultados da inspe9o realizada, a Equipe no disp6e de 
evid己ncias amostrais a ref 」tar a efetiva instala叫o das lixeiras adquiridas no A mbito da RA-XI. 

Com base nos resultados da inspeção realizada, a Equipe não dispõe de 
evidências amostrais a refutar a efetiva instalação das lixeiras adquiridas no Ambit° da RA-XI. 

1- MANIFESTACAO DO GESTOR 1- MANIFESTAÇÃO DO GESTOR 

A Secretaria de Estado de Transparencia e Controle encaminhou Relat6rio 
Preliminar n。08/2013-DIRAG-I/CONAG/CONT/STC, por meio do Oficio n。1477/2013- 
GAB/STC, datado de 09/09/2013 e recebido na Unidade em 17/09/2013, com objetivo de dar 
oportunidade ao dirigente m'ximo do 6 rg且o de pronunciar-se, em 30 dias, sobre a concluso 
do referido relatrio. Contudo, at a presente data, nao houve manifesta'o por parte do 
Administrador Regional do Cruzeiro - RA-XI. 

A Secretaria de Estado de Transparência e Controle encaminhou Relatório 
Preliminar n°08/2013-DIRAG-I/CONAG/CONT/STC, por meio do Oficio n°1477/2013- 
GAB/STC, datado de 09/09/2013 e recebido na Unidade em 17/09/2013, com objetivo de dar 
oportunidade ao dirigente miximo do &go de pronunciar-se, em 30 dias, sobre a concluslo 
do referido relatório. Contudo, até a presente data, não houve manifestação por parte do 
Administrador Regional do Cruzeiro - RA-XI. 

2- ANALISEDO CONTROLE INTERNO 2- ANALISEDO CONTROLE INTERNO 

Em razao da ausencia da manifesta 百o do Administrador Regional da Unidade, 
mantemos 	as 	recomenda6es 	do 	Relat6rio 	Preliminar 	n。 	08/20 13- 
DIRAG-I/CONAG/CONT/STC. 

Em razão da ausência da manifestação do Administrador Regional da Unidade, 
mantemos as recomendações do Relatório Preliminar n° 08/2013- 
DIRAG-I/CONAG/CONT/STC. 

Coniroladori且・く］trai 一  CONT 
Rd. Anexo do Palcio do Buriti, 14 andar, sala 1401 - CEP 70075-900 - SrasiIia/DF 
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3- RECOMflWACOES 

Em razao das conclus6es apresentadas no presente relatrio, recomendamos A Unidade: 

1) proceder a restitui9任o no valor de R$ 239,28 referente a aquisi9ao de 
componentes que deveriam ser suportados exclusivamente pela empresa 
vencedora do certame, mas integraram o custo unit'rio dos equipamentos 
adquiridos, conforme consignado na questao de auditoria 1.C.; e 

2) observar a devida formaliza叫o de contrato administrativo na execu9ao de 
obras e servi9os de engenharia, de acordo com a norma contida no art. 60 
da Lei n。  8.666/93, e reiterada jurisprudencia dos 6 rgきos de controle 
externo, confonne consignado na quest豆o de auditoria A.5. 

Brasilia, 06 de dezembro de 2013. 

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL 
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