
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL~ 
Secretaria de Estado de Transparicla e Controle 
Con troladorla-G era GDF 

RELAT6RIO DE INSPEAO N 04/2O131DTRAG-I/CONAG/CONT/STC 

UNIDADE: ADMINISTRA叫O REGIONAL DE ITAPOA - RA XXVIII 

PROCESSO N。:'480.000.257/2013 

ASSUNTO: Inspe9言o com o objetivo 4e verificar den自ncia veiculada nos 6 rgaos de 
imprensa acerca da aquisi9'o e instala戸o de lixeiras pelas Administra96es 
Regionais 

I 
Senhor Diretor, 

ノ、ハ、 Tn, in n,一，  Em atendimento 三  determin 唾o contida na Ordem de Servi9o no 50/2013.. 
U費I/ 1 L,ue uz/UDノzuIi, ao Uontrolador..Ueral da Secretaria de Transparncia e Controle 
ao Distrito Federal, apresentamos o relatrio decorrente dos trabalhos de inspe戸o realizadan- 	-''.--'- - 	-- . 
no rrucesso n ,iU.UUU.LIJ5/2U12・  tendo po - objetivo apurar denhncia veiculada em 6 rg百os de 
imprensa, acerca ca supostas irregularic1ac1e, no processo de aquisi9ao e instala9ao de lixeiras, 

、II鞠  

O trabalho de inspe9ao foi iea1izado no periodo de 15/05/2013 a 28/05/2013 
com o objetivo de emitir opiniきo sobre a depncia veiculada em 6 rgos de imprensa acerca de 
supostas」  irreguianaaaes no processo de aquisi9ao e instala9豆o de lixeiras pelas 
i-tuminisu-a9oes negionais 

~ Os exames consistiram na 4niise do processo em epigrafe, com e nfase aos 
atos uc licua9ao・  pagamento aa aespesa e vritica9ao tisica dos equipamentos instalados, 

METODOLOGIA 

A elabora 言o do Plano de Auditoria considerou as den亡ncias veiculadas em 
6rg言os da imprensa quanto a possivel prtica de sobrepreco na cotac且o e estimativa de 
quantitativo cas lixeiras adquiridas e msta1'das. 

I 

I 
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PROBLEMA FOCAL DA AUDITORIA 

A equipe formulou o seguinte problema focal de auditoria: 

Em que propordo a Administrafdo Regional de Itapo馬 durante o exerccio 
de 201乙 seguiu as normas de licitafdo e os princゆios da Administrafdo 
Plblica ”α aquisido e 加sta如do de lixeiras, especialmente quanto 
est加zativa do quantitativo, prefo e especifica戸es dos bens? 

PONTOS CRTICOS DE CONTROLE 

Com base nas denncias veiculadas nos 6 rgaos de imprensa, foram 
identificados os Pontos Criticos de Controle, detalhados na respectiva Matriz de Planejamento 
por Questes de Auditoria, com vistas a elucida9きo do Problema Focal de Auditoria, 
agregando as exigencias da Ordem de Servi9o n 50/2013-CONT/STC, no conjunto dos 
exames propostos. 

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

descrito no projeto bsico. 
C. Adequa9ao da cota9ao dos preos das lixeiras aospreos praticados no mercado. 
D. Adequa9且o da instala9且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 
quest6es de auditoria, abaixo descritas, com detalhamento de procedimentos de auditoria 
especificos, que visaram a instruir a operacionaliza 甘o das a96es de controle a serem 
desenvolvidas: 
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A 
Adequação formal do 
procedimento As normas 
básicas de licitação. 

A.1 A modalidade de licitação utilizada encontra 
suporte fitico e jurídico? 1.1 

A.2 
Ha 	projeto 	básico 	a 	respaldar 	a 	demanda 
licitatória e tal projeto foi elaborado de acordo 
com as exigências legais? 

1.2 

A 3 

. 
Houve pesquisa de preço válida e comprobatória 
da vantajosidade da escolha? 

13 

A.4 
A licitação foi adequadamente fracionada de 
forma 	a 	privilegiar 	a 	competitividade 	e 	a 
economia de escala? 

1.4 

A.5 
Houve nomeação de executor do contrato e sua 
atuação 	atendeu 	As 	normas 	operacionais 
pertinentes? 

1.5 

B 

Adequação da quantidade 
dos bens A necessidade da 
Unidade, em face do que 
restou descrito no projeto 
básico. 

B.1 
A quantidade de lixeiras adquiridas e instaladas 
está de acordo com a real necessidade da Região 
Administrativa? 

2.1 

C 

Adequação da cotação dos 
preços 	das 	lixeiras 	e 
i instalação 	aos 	preços 
praticados no mercado. 

C.1 

0 preço das lixeiras, incluindo a instalação, esti 
condizente 	com 	os 	serviços 	propostos 	em 
planilha orçamentária e com o preço praticado no 
mercado? 

3.1 

D 

Adequação da instalação 
dos equipamentos em face 
do que foi planejado pela 
Unidade. 

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

鷲  -2- 馴刊  
」」  

O presente relat6rio decorre de determina叫o contida na Ordem de Servi9o 
n。  50/2013-CONT/STC, publicada no DODF n 090, dc 03/05/2013, objeto de inspe9o 
derivada de denncias de irregularidades relacionadas' execu9百o contratual de fomeciIilento 
e instala9甘o de lixeiras phblicas no 含  mbito da RA-XXVIII, nos termos do Edital de Convite 
no 12/2012 e Contrato de Execu95o de Obras n。 308208/2012. 

0 presente relatório decorre de determinagão 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 execução contratual de fomecimento 
e instalação de lixeiras públicas no âmbito da RA-XXVIII, nos termos do Edital de Convite 
n° 12/2012 e Contrato de Execução de Obras n°308208/2012. 

Os trabalhos foram conduzidos na sede da Unidade no perodo de 15/05/2013 
a 28/05/2013 e incluIram a verifica o de documentos e inspe9ao fisica a reas de localiza o 
do objeto contratual nos termos de endere9amento de instala9ao dos equipamentos, anexo ao 

Os trabalhos foram conduzidos na sede da Unidade no periodo de 15/05/2013 
a 28/05/2013 e inclufram a verificação de documentos e inspegão fisica a dreas de localização 
do objeto contrahml nos termos de endereçamento de instalação dos equipamentos, anexo ao 
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Edital de Convite n 12/2012, a fim de analisar a adequa9ao da despesa a luz da legisla5o 
vigente. 
Edital de Convite n° 12/2012, a fim de analisar a adequação da despesa A luz da legislação 
vigente. 

A despesa correu A conta do programa de trabalho 15.451.0084.1110.9761 - 
Execu叫o de Obras de Urbaniza9且o - Execu9喜o de Obras de Infraestrutura e Urbaniza9乞o na 
Cidade do Itapoき, constante da Lei Oramentria Anual, em favor da empresa CTP 
Construtora LUla., CNPJ n 13.272.280.0001/39, no montante de R$ 146.941,63, referente 
instala9ao de 180 lixeiras e foi empenhada em 22/11/2012 mediante a NE n。  00211 (a 
especifica95o da nota de empenho indica apenas 145 lixeiras), na modalidade global. 

A despesa correu A conta do programa de trabalho 15.451.0084.1110.9761 - 
Execução de Obras de Urbanização - Execução de Obras de Infraestrutura e Urbanização na 
Cidade do Itapoff, constante da Lei OrçamentAria Anual, em favor da empresa CTP 
Construtora Ltda., CNPJ n° 13.272.280.0001/39, no montante de R$ 146.941,63, referente A 
instalação de 180 lixeiras e foi empenhada em 22/11/2012 mediante a NE n° 00211 (a 
especificação da nota de empenho indica apenas 145 lixeiras), na modalidade global. 

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

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

r'. 	ATM DE 	spoNs0 	1,,,, . 	1 
\,, ÇkFRQCESSO1N3QOOOU 	. . 

0 	o: 	uist iko4051it" a. 	oh* 	4 I 

PROCEDIMENTOS PARTICIPANTES 
NOME 

RESPONSÁVEL 
CARGO ATIVIDADE 

Abrir Procedimento 
Licitat6rio 

Administrador 
Re:"onal 

***.911-• Al 

Elaborar Projeto 
Bisico 

Diretora de Obras *".283-** E 

Elaborar Projeto de 
Ar i uitetura 

Diretora de Obras ***.283-** E 

Elaborar Caderno de 
Es ecifica bes 

Diretora de Obras *".283-** E 

Elaborar Planilha 
Or amentfiria 

Gerente de Execução 
de Obras 

" *.125-** E 

Aprovar Projeto 
Hideo 

Administrador 
Regional 

***.91l-* A2 

Emitir Parecer 
Juridic° 

• Chefe ASTEC ***.136-** E 

Aprovar a Despesa Administrador 
Re!ional 

**".911-* A2 

Licitar Objeto Presidente da 
Comissão de 

Licita do 

".695-* L 

Homologar Licitação 
e Atrudicar Ob eto 

Administrador 
Re 'onal 

*".911-* Al 

Assinar Contrato Administrador 
Re 'onal 

***.91l-* Al 

Fiscalizar Contrato Executor do 
Contrato 

*".126-** F 

Atestar Notas Fiscais Executor do 
Contrato 

*".126-** F 

Autorizar o 
Pagamento da 

Des i esa 

Administrador 
Regional 

"10 .911-* Al 

Lis uidar e Paar a 1  Gerente de *.***.261-* P 
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Despesa Orçamento, Finanças 
e Contratos 

LEGENDAS Al - AUTORIZAR 
A2 - APROVAR 

E = ELABORAR 
L = LICITAR 

C = CONTRATAR 
F = ATESTAR E FISCALIZAR 

P = LIQUIDAR E PAGAR 

A realiza きo dos trabalhos de campo foi precedida de anAlise de ambiente 
conduzida pela Equipe, com o objetivo de estimar os riscos associados aos atos de gest喜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 an自lise incluiu entrevista com a atual Diretoria Geral de Administra9百o da 
RA-XXVffl, realizada por ocasio da apresenta9ao da Equipe na sede da Administra o 
Regional do Itapoa, seguida do exame exploratrio dos processos requisitados, do qual 
resultou o seguinte diagrama de verifica95o de riscos que orientou os trabalhos de campo da 
Equipe de Auditoria: 

A análise incluiu entrevista com a atual Diretoria Geral de Administração da 
RA-XXVIII, realizada por ocasilo da apresentação da Equipe na sede da Administraç'do 
Regional do Itapod, 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: 

DaGRAMA.DE, ,VAWFIC 	01 	RISCO" VR1" - 
BAIXA PROBABILIADE/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 prove 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 	a 
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 
MS 
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「、、百電「〕〕通 	 ニ里  

1- PONTO CRITICO DE CONTROLE - REFERENCIA "A" 

4q か雁7bmal ,qli:,,配’‘雇pds協尻bs厳‘議i灘緯ib 篭 
 

曹二戸 
 

調  

O objetivo do exame desse ponto crtico de controle consistiu em verificar se o 
procedimento licitat6rio utilizado pela Administraao Regional atendeu' norma geral de 
licita95o e guarda conson合ncia com o entendimento prevalente dos 6 rg且os de controle. 

A.1 - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

1.刀A modalidade de licitacdo utilizada encontra suportefitico eルrdico? 

Situafao ftica a embasar o procedimento licitat6rio 

Em anlise s justificativas apresentadas pela Unidade para deflagrar o 
procedimento licitat6rio em exame, a Equipe de Auditoria nio identificou no contexto do 
processo analisado par合metros quantitativos que permitissem a avalia9吾o objetiva da real 
necessidade da instalaao do conjunto de lixeiras licitado. 

A Equipe informa que a ausencia de invent』rio do mobilirio urbano j自  
instalado a poca do procedimento impossibilitou a estima 豆o do estoque fisico e as 
condi96es de uso e conserva戸o dos equipamentos existentes na RA-XXVIII, ao tempo da 
deflagra9ao da licitaao. 

Suporte jurdico a embasar o procedimento ilcitat6rio 

Anlise dos atos relacionados A deflagrag査o do certame 

A Unidade, embasada no Relatrio T6cnico (fI. 44) elaborado pelo Chefe da 
Assessoria T6cnica, empregou a modalidade Convite, de acordo com o art.23, inciso I, alnea 
"a", da Lei 8.666/93, utilizando-se de programa de trabalho destinado a execu叫o de obras de 
urbaniza9甘o. 

Embora a Equipe de Auditoria julgue inadequada a realiza恒o da despesaa 
conta de obras e servi9o de engenharia, conforme esclarecido na Questo de Auditoria A.2 e 
Quest昏o de Auditoria C.l, a op9乞o adotada pela Unidade deslocaria necessariamente o 
procedimento licitatrio para uma Tomada de Pre9os, de modo a reunir, em 五  nico certame, 
obras de infraestrutura fracionadas em distintos processos durante o exercicio de 2012, como 
as derivadas dos Processos n.。s 308.000.022/2012, 308.000.194/2012 e 308.000.221/2012. 
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A Equipe constatou que a deflagra5o do procedimento licitat6rio em exame 
foi precedida dos requisitos constantes dos Incisos I, II e Ill,§ 2。, do axt. 70, da Lei Federal 
n 8.666/93. A saber: 

の  
b) 
の  

existencia de projeto b自sico aprovado por autoridade competente; 
or9amento detalhado em planilhas; e 
comprova9且o da disponibilidade dos recursos. 

A an自lise do projeto bsico, porm, revelou falhas relativamente a fixaao do 
quantitativo de lixeiras a licitar, identificadas em item prprio do presente relat6rio (subitem 
Ai, infra), situa 百o a caracterizar, no plano hipot6tico da norma do diploma licitat6rio, 
veda9乞o ao prosseguimento do certame, a teor do§ 4。  do art. 7。  da Lei Federal no 8.666/93, 
apesar de parecer favordvel a legalidade do procedimento e da despesa, nos termos de 
manifesta 百o da ASTEC/RA-XXVIII, emitida em 20/11/2012 (fis. 137 e 138). 

anifStacU' do垂喜toiS 

A implanta'o de mobili'rio urbano foi previsto no rnapeamento de elabora9百o do 
Plano Plurianual 2012 / 2015, com o estudo das necessidades e prioridades para a 
Regi百o Administrativa de Jtapoa e ainda com as prioridades do gestor em exercicio. 
Em 2012 foi levantada a disposi95o das lixeiras, como mostra o mapa da pgina 18 e 
lista de endere9os nas pginas 27 a 30 do processo n。  308.000.20812012, pontuadas 
de forma estrat6gicas, onde se tenha maior visibilidade, utilidade e facilidade do uso 
tanto para colocar o lixo quanto para sua retirada, tendo o objetivo de diminuir 
significadamente o volume de lixo nas ruas, otimizando a manuten9百o da limpeza da 
cidade. 

A Unidade ainda apresentou a seguinte resposta: 

Administrativamente a decis且o tomada pelo ordenador da despesa do exercicio' 
poca foi a de optar e deliberar pelo rito de Carta Convite tendo em vista a 

disponibilidade de recursos financeiros e oramentrios advindo de emenda 
parlamentar de fontes difusas. 

Assim, justificamos a escolha do rito Carta Convite como delinthador da pretendida 
contrata 百o. 

詳n'li議doC萌瞬lei臨te山Q" 

mapeamento 轟欝。器ficativa, a Unidade anexa。  presente respentrias no contexto do Plano Plurianual - PP.器1cpias do12/2015. as 
quais n言o evidenciam planejamento pr6vio visando a instala戸o das lixeiras licitadas. 
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instalao de d認器ainda abaixo-assinado de.iners, alm de oficio da S認器慧需姦畿e378s solicitando ae Desenvolvimento 

Social e Transferncia de Renda - SEDEST, noprximas ao restaurante comunitrio man謂se reivindica a implantao de lixeirasna RA-XXVIII, documentos no 

correlacionados realrespectivos quantitativ器.0 de estudos tcnicos visando a execuo do objeto pactuado en desacordo com reiterada jurisprudncia derivada de decises dos 
rg os de controle externo,

8 
como a exarada pelo Tribunal de Contas da Unio (TCU) no

Ac rdo 137/2010/Primeira Cmara: 

"Elabore previamente estudos t6cnicos preliminares que assegurem a viabilidade da 
contrata弾o sob os aspectos da efic'cia, eficiencia, efetividade e economicidade, com vistas a 
fundamentar o respectivo projeto b'sico, especialmente no que concerne s diferentes solu6es 
disponiveis no mercado,a justificativa da solu戸o especifica escolhida, bem assim ao 
demonstrativo dos beneficios t'cnicos e econ6micos provenientes de tal escolha, em aten叫o ao 
disposto no art. 6。, inciso IX, da Lei n 8.666/1993". 

Com referncia a situaao juridica, a Unidade, conforme manifesta9ao da 
Assessoria T6cnica da RA-XXVIII, anexa s justificativas encaminhadas a esta Controladoria, 
alega que "a decisをo tomada pelo ordenador da despesa a poca foi a de optar e deliberar pelo 
rito de Carta Convite tendo em vista a disponibilidade de recursos financeiros e oramentrios 
advindo de emenda parlamentar". 

A Equipe registra, contudo, que Parecer T6cnico da prpria ASTEC constante 
dos autos (fl.44), emitido em 25/10/2012, ratifica a modalidade licitat6ria adotada pela 
Unidade a despeito de configurar parcelamento de despesa conforme consignado em nosso 
relatrio preliminar. 

Registramos que a Unidade no se manifestou sobre as falhas apontadas pela 
Equipe relativamente a defini9ao precisa do objeto a pactuar e respectivos quantitativos, 
situa96es a caracterizar, no plano hipottico da norma do diploma licitat6rio, veda96es 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 autoriza9百o da despesa constante a fl. 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 - QIJESTAO DE AUDITORIA 2 

1.刀H projeto bdsico"respaldar " demanda licitaMria e tal projeto foi elaborado de acordo com 
as eな伽cias legais? 
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Em anlise A documenta9ao relativaa defini9ao do objeto a licitar, constatamos 
que a Unidade nao fixou o quantitativo de lixeiras a adquirir, com o grau de precis且o previsto 
na norma do§ 4。  do art. 7。  da Lei n。  8.666/93, entendimento corroborado pela simples leitura 
do item denominado "Observa96es Preliminares", integrante do Projeto Bsico (fis. 2 a 16), 
yel・l必：  

"Os quantitativos apresentados na planilha da 
AD4工NェSTRAAO' l垣o devero ser tomados como defi:吐七土vos 
haja visto que apenas subsidiam a compreensさo do 
conjunto das Obras e/ou Servi9os a serem executados , e 
os pre9os uni七白rios foram colhidos na Tabela de Pre9os 
de Servi9os e ェnsumos - SINAPI - fornecidos pela CEF ー  
Caixa Econ6mica Federal, e na tabela de Cadastro de 
Servi9os - DE - fornecido pela NOVACAP, no que couber" 

(destaque nosso) (sic) 

Ressaltamos que ao nao fixar com exatid貸o o quantitativo de lixeiras a adquirir, 
a Unidade comprometeu a consistencia das estimativas de pre9os constantes da planilba 
orament貞ria integrante do ato licitat6rio, em face da possibilidade de varia9をo flitura na 
entrega do objeto licitado, decorrente de ato discricionrio da Administra9乞o, em pfensa ao 
princpio da vincula叫o ao instrumento convocat6rio previsto no art. 3。  da Lei Federal 
n 8.666/93; 

A Equipe registra que a inexatidきo do total de lixeiras a adquirir implicou o 
emprego de diferentes quantitativos no decorrer do prprio ato licitatrio, a saber: 

1) a lista de endere9os de instala9o das lixeiras, anexa ao projeto b貞sico, 
estima a aquisi叫o de 145 unidades; 

2) a planilha or9ament百ria fixa em 180 o total de unidades a adquirir; 

3) a proposta da empresa vencedora do certame cota 180 unidades; e 

4) o quantitativo constante da Nota de Empenho (NE n00211/2012) informa a 
aquisi9石o de 145 lixeiras, no valor de R$ 146.941,63, pre9o total cotado pela 
empresa vencedora do procedimento, relativoa instala をo de 180 unidades, 
confonne planilba orament自ria de referncia do certame. 

Tem-se, pois, a impossibilidade ftica de verificar o quantitativo efetivo das 
lixeiras adquiridas mediante a an自lise da documenta95o acostada aos autos. 

Acrescente-se que a planta de arquitetura, no qual constariam os endereos de 
instala9巨o das lixeiras (145, conforme rela9乞o de endere9os anexa ao projeto bsico) nきo mais 
integrava os autos no momento dos exames de campo, segundo informou a Unidade, situa9o 
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justificada como "extravio" nos termos do Oficio n。  357/2013/GAB/RA-XXVIII, 
encaminhado a Equipe em resposta え  Solicita9o de Auditoria n。  1/2013. 

A Equipe lembra ainda que a caracteriza9ao dos servi9os contratados' conta 
de obra e servi9o 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吾o da Lei Distrital n 2.105/98 - C6digo de Edifica96es do Distrito Federal, situa o 
analisada na Questo de Auditoria C. 

Lu.ば』 ‘二  

A Unidade nao se manifestou em rela9ao a presente questo de auditoria. 

n租t$ ・‘O:coJtroJe intro;' 

Em raz乞o de a Unidade n言o apresentar justificativas e documentos 
relativamente a s falhas consignadas no presente subitem, nos termos da legisla9ao de regncia 
referida, consideramos mantidas as irregularidades constantes no nosso relat6rio preliminar. 

A.3 - QUEST O DE AUI)ITORIA 3 

L刃Houve pesquisa de preo vlida e comprobatria da van何osidade da escma? 

A anlise da planilha or9ament自ria elaborada pela RA-XXVIII evidenciou que: 

1) a Unidade no demonstrou no contexto dos autos examinados a adequa戸o 
do preo estimado de aquisi9百o (R$ 493,75/unidade) aos praticados em 
mercado (Contrato de Execu叫o de Obras n 308208/2012); 

2) tamb6m nきo revelou aderncia a sistema de referencia de pre9os admitido 
pela jurisprudencia do TCDF (SINAPI, VOLARE); e 

3) a RA-XXVIII nao apresentou justificativa h ausencia de pesquisa de preos 
das lixeiras nos autos. 

A Unidade nきo se manifestou em rela叫o a presente questo de auditoria. 
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n1ts'おContr議猫織茄ジり業ーミ”‘ 

Em razao de a Unidade nao apresentar justificativas e documentos 
relativamente A aus6ncia de pesquisa de pre9os, consideramos mantidas as irregularidades 
consignadas no contexto da presente quest且o de auditoria. 

A.4 - QUESTAO DE AUDITORIA 4 

珂A licitafdo foi adequadamente fracionada deforma a privilegiar a competitividade e α 
economia de escala? 

O fracionamento do procedimento licitat6rio deriva da norma contida no 
art. 23,§ 10, da Lei n。  8.666/93, visando ' otimiza 且o pela Administra9谷o dos recursos 
disponiveis no mercado e a amplia9ao da competitividade, sem perda da economia de escala, 
objetivos n言o observados pela RA-XXVffl ao licitar o objeto em exame. 

Ao agrupar em 丘  nico objeto o fornecimento e a instalado das lixeiras 
adquiridas, a Equipe registra que a RA-XXVIII no evidenciou nos autos estudo t6cnico 
acerca das vantagens financeiras para a Administra9o do agrupamento de atividades 
independentes e nao correlacionadas, bem como n任o considerou as possibilidades de ganhos 
de escala que resultariam da articula9o institucional com a Central de Compras, nos termos 
da Lei n。  2.340/99 e altera"es, ou mesmo com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital 
NOVACAP, ainda que a legisla 且o lhe facultasse a realiza9百o do procedimento licitat6rio na 
modalidade convite. 

コ  

瞬anifstac&dnで費l窃F  

A Unidade nきo se manifestou em rela9きo a presente questo de auditoria. 

蹄 ilse:.d4Cp加o1買蘇霧noてて票に二阜考唾 

  

 

議l,J一舞駒’ 

1' 

Em raz甘o de a Unidade nao apresentar justificativas e documentos 
relativamente ao fracionamento do objeto licitado, nos termos da legisla弾o de regencia 
referida, consideramos mantidas as irregularidades consignadas no contexto da presente 
questo de auditoria. 

A5 - QUESTAO DE AUDITORIA 5 

1." Houve nomeado de executor do con trato e sua “ル町do atendeu む  normas 
oPera cionaむ  Per/in enた5? 
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一  
m讐！rc01 O executor cio contrato ce Execuao de Obras if 3O82O8I2O12, conforme 
quauuca9ao constante ua matriz ae responsabilidade constante no presente relat6rio, nをo 

？鷲聖讐聖竺as讐i9oes ce nscalizaao・讐 termos中讐 41 do Decreto n 32・598・ de 
iJiu什ノ‘uiu・  especiaimente aos atos relativos a elabOraao aos relatrios circunstanciados de 
execu9ao dos servi9os contratados. 

A Equipe lembra a Unidade que a emiss乞o de relat6rios de execu9ao ao 
t6rmino de cada etapa das obras e servi9os 6 pr -requisito a liquida9まo da despesa e a emisso 
da respectiva Nota de Lan9amento (Nt), a teor do Inciso W do art. 61 c/c o art. 62 da 
legisla9百o de regencia referida. 

hI,.ik，慌c舗撃di議G崎i。助  麟J 欝り「t。臨‘、薄パ畿可醗機麟●寒趨峯晦裂  

A Unidade n五o se manifestou em rela9ao a presente questo de auditoria. 

n'llse'do CTtitio .j血tern 	 弾r 

Em raz乞o de a Unidade no apresentar justificativas e documentos 
relativamente a s falhas do presente subitem, consideramos mantidas as irregularidades 
consignadas no contexto da presente questao de auditoria. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM A 

A an自lise conduzida pela Equipe nos itens especificos do presente relat6rio 
evidenciou que: 

1) nまo h' no contexto do processo analisado parmetros quantitativos ou 
estudos tcnicos de demanda que suportem a avalia叫o objetiva da real 
necessidade da aquisi戸o do conjunto de lixeiras licitado; 

2) a Unidade nio empregou a correta modalidade de licita9ao (Tomada de 
Pre9os), a qual deveria agrupar em um nico certame um conjunto de obras 
pblicas executadas no exercicio, incluindo a instala叫o das lixeiras; 

3) o projeto bsico apresentou falhas relacionadas a defini9ao precisa do total 
de lixeiras a adquirir resultando numa diferen9a a menor de 35 unidades, 
quando comparado com o total de equipamentos preVistos na planilha 
or9amentria e o efetivamente empenhado pela Unidade; 
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4) no restou demonstrada pela Administra9ao Regional de Itapoま  a 
compatibilidade da estimativa de pre9o das lixeiras adquiridas aos 
praticados em mercado; 

5) a RA-XXVIII n豆o procedeu ao fracionamento licitat6rio, visando a 
otimiza9きo dos recursos disponiveis e a amplia弾o da competitividade do 
certame, em desacordo como art. 23,§ 1。, da Lei if 8.666/93; e 

6) o servidor que atuou como executor do contrato n百o desempenhou as 
fun96es de fiscalizaao, nos termos do art. 41 do Decreto n 32.598, de 
15/04/2010. 

2 1 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 Administra9をo. 

B - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

2.刀 A quantidade de lixeiras “吻uiridas e instaladas est de acordo com areal necessidade da 
Reg証!oAdm加むかロガva? 

Confonne jA assinalado no item A.1 do presente relat6rio, a Equipe de 
Auditoria no identificou no contexto do processo analisado par含metros quantitativos ou 
estudos t6cnicos de demanda que suportassem a avalia9o objetiva da real necessidade da 
instala叫o do conjunto de lixeiras licitado. 

Registramos, porm, que a instala9言o de dep6sitos para coleta e descarte de 
resIduos s6lidos 6 conexa aos princpios e objetivos gerais da Politica Nacional de Residuos 
S6lidos estabelecidos na Lei Federal n 12.305, de 02/08/20 10. 
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伽 jfesSt昏ojュGetoht1t七  ::4t''‘ー，可il回― 

A Unidade n且o se manifestou em rela戸o a presente questao de auditoria. 

医 
 

Ihbjjo軸ntrok IntethoY  熱  丁  さ難繊響菅 嵩諭議識器叢」  

Em razをo de a Unidade nao apresentar justificativas e documentos 
relativamente s falhas do presente subitem, consideramos mantidas as irregularidades 
consignadas no contexto da presente questo de auditoria. 

CONCLUS O RELATIVA AO ITEM B 

A aus己ncia de parmetros e estudos tcnicos no 含  mbito do processo analisado 
n5o permitiu estimar o ajustamento do nmero de lixeiras contratadas a eventual curva de 
demanda efetiva dos equipamentos. 

3- PONTO CRTICO DE CONTROLE - REFER重NCIA "C" 

』 
	

~舞畿濃  

O objetivo do exame realizado nesse ponto de controle foi verificar se os 
pre9os cotados e pagos pela aquisi9ao e instala9ao das lixeiras esto adequados com o pre9o 
praticado no mercado. 

C - QIJESTAO DE AUDITORIA 1 

3.刃 O preo das lixeiras, 加cluindo a instalado, est condizente com o preo praticado no 
men】ロdo? 

A fim de verificar a adequa戸o 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 especifica96es dos equipamentos contidas no caderno de encargos do certame. 

Diante da ausencia de manifesta9o das empresas consultadas, a equipe adotou 
como parmetro de an百lise a pesquisa de pre9o integrante do Contrato de Aquisi叫o de Bens 
n。  615/2012 (Processo n。  112.001.970/2012), objeto do fornecimento de equipamentos 
assemelhados adquiridos pela NOVACAP, j' instalados em diversas Administra96es 
Regionais e cujas caracteristicas e fim96es adaptam-se perfeitamente ao armazenamento de 
residuos s6lidos urbanos. Naquele certame a proposta vencedora foi adjudicada a empresa 
Sermat - Servi9os e Materiais de Constru弾o Ltda. CNPJ n。  37.085.537/0001-01, no valor 
unitrio de R$ 230,00. 
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Na tabela abaixo so demonstradas as empresas participantes e respectivas 
propostas de pre9o. 

Na tabela abaixo ski demonstradas as empresas participantes e respectivas 
propostas de preço. 

PREGÁll, , 	C 	l'IV4/241,12tM 	RES 'Valor. caps 
1.  Sermat — Serviços e Materiais de Construção, CNPJ n° 

37.085.537/0001-01 (Vencedora) 
230,00 

2.  Nova Brasil — Comércio de Maquinas 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 Comercio de Mobiliário 280,00 

tP1XJ ÇO7MjID1Ø D 	0,• J. 	1 6 iv, , AkiÊ 	y2J 

Em rela9きo aos pre9os estimados pela RA-XXVIII, verificamos as seguintes 
varia96es percentuais: 

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

1) o pre9o de aquisi叫o das lixeiras pela RA-XXVIII foi 114% superiora 
proposta vencedora no certame realizado pela NOVACAP, 
desconsiderados eventuais ganhos de escala entre os dois certames; 

1) o preço de aquisigão das lixeiras pela RA-XXVIII foi 114% superior 
proposta vencedora no certame realizado pela NOVACAP, 
desconsiderados eventuais ganhos de escala entre os dois certames; 

2) foi 46% superior ao pre9o m6dio cotado pelas empresas participantes da 
licita9且o conduzida pela NOVACAP, tamb6m desconsiderados eventuais 
ganhos de escala. 

2) foi 46% superior ao preço médio cotado pelas empresas participantes da 
licitação conduzida pela NOVACAP, também desconsiderados eventuais 
ganhos de escala. 

Acrescente-se que o certame licitat6rio agregou ao custo unitrio das lixeiras as 
seguintes parcelas de outros custos diretos, decorrentes da caracteriza叫o do objeto licitado 
como "obra" (Questo de Auditoria A.2), conforme tabela abaixo elaborada a partir da 
planilha orament白ria anexa ao processo analisado: 

Acrescente-se que o certame licitathrio 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 orçamentiria anexa ao processo analisado: 

41.,Cdtlig 	,, 0, TROS‘lCtin Si'' ,, 	10$14 .41 - SZiát ,'6 	1 • 
01.01.000 Despesas Legais 598,50 
02.01.000 Canteiros de Obras (Placa de Obra) 1.274,40 
02.01.002 Proteção e Sinalização 88,20 
02.01.004 Demolição 309,77 
04.00.000 Serviços Complementares e Administrativos 11.756,15 

14.07,02. 
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' Detathando alguns . itens constantes da ?1響h1m oramentria, - a Equipe 
ouservou a inciusao maciequaua ae liens auicionais・  os quais nao se correlacionam a execu9きo 
ao oojeto pactuaao (instalaao de lixeiras) e cuja despesa nao foi comprovada nos autos, 
conforme se demonstra na tabela a seguir: 

Detalhando alguns itens constantes da planilha orçamentiria, a Equipe 
observou a inclusão inadequada de itens adicionais, os quais não se correlacionam à execução 
do objeto pactuado (instalação de lixeiras) e cuja despesa não foi comprovada nos autos, 
conforme se demonstra na tabela a seguir: 

OUTROS.CUSTOS DIRETOS ADICIONZIEV• 1C ,- 

l't 	i 	tl 

, 	, 	.,,, 	, 

0 It' 
v' 	i 	

16 

iP i- 
tt 	tie .. 

$) 

e.. 

	

Iem 

a 	iii 	e 
1 	

ii 
% 4iiii1 'i 

	

Fr 	(t, 	'. 
' 

Totl OtS) i 
^ 

02.01.002 Aluguel de Container tipo escritório 
com banheiro sem PVC chuveiro frio 

545,00 2,00 CEORÇA 1.090,00 

02.01.105 Taxa de transporte ida e volta 595,00 1,00 CEORÇA 595,00 
02.01.201 Ligação 	Provisória 	de 	Agua 	e 

instalação 	Sanitária 	Provisória, 
pequenas obras (instalação minima) 

1.387,85 1,00 TCPO 1.387,85 

02.01.202 Ligação Provisória de Agua para obra 
e 	instalação 	elétrica 	Provisória, 
pequenas obras (instalação minima) 

1.034,50 1,00 TCPO 1.034,50 

02.01.203 Consumo da obra 274,00 2 CEORÇA 548,00 
IN 1$93TPTAL, 

4.655,35 

redeb8o08,,,I. 9,19W, 	"Ls& ".1 , 1358,90 
.TOTAA, ,6.014,25 

」 	Para esclarecer os custos envolvidos na composio do valor unitdrio, a equipe 
proceueu a sua ciecomposi9ao, como imormaao nas tabelas aDaixo: 

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

1. Decomposi''o dos Custos Unit五rios (Planilha da Unidad 1. Decom osi ao dos Custos Unitfirios lanilha da Unidad 
CitSili'das.4,.. 

lixeiras ( 	) 

" 

( 	'''I
'iániporte' 

e 
7.Instalação 

."Outr
o
uS 

Custs  
Diretlir''' 
 (RS)tm, 	t 

04-1trUp 20 0... 
  Diretos 

it' Adicionais 	', 
tt. 	i,t; (iti) 	-,, 	I,- 

custo  
Final • 

'. (RP, , 	. 	1 
493,75 48,41 77,93 25,86 181,76 827,71 

2. DecomposiC'o dos Custos Unit'rios (Licitante 2. Decom osi Ao dos Custos Unitirios icitante 
Custo des 

lixeiras (RS) 
, 

, 	 t 

Transporte 
- 	e 
Instalaçib 

Outrost 	'^` 
Custa 	• 

Diretos 
(RS) 

Outros Custos 
- Diretos, 	, •, 

Adifiqpais 

Bill 
) 

Custo 
Final 

(RS) 

49325 37,05 77,93 25,86 181,75 816,34 
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NanitSt* ad輔G器t&議一  H 二  

A equipe de auditoria no demonstrou detaihadamente a especifica9百o dos 
equipamentos que utilizou como parmetro para a anlise. 

Os equipamentos, objeto do contrato feito pela Administra 言o do itapoft, foram 
confeccionadas em chapa de ao n 16, com alta resistncia, com pintura 
eletrosttica, disponibilizando 02 (dois) cestos de forma a atender a legisla叫o de 
coleta e descarte de resIduos s6lidos. Ressaltando que um cesto' destinado a 
resIduos s6lidos e o outro a residuos org含nicos, objetivando o desenvolvimento da 
implantaao de coleta seletiva. 

A Auditoria salienta que houve adi9石o de custos diretos adicionais que n甘o esto 
correlacionados A execu叫o do objeto. Entretanto, acreditamos que tais custos esto 
sim diretamente relacionados, pois que se relacionam ao fornecimento e instala9百o 
(dois momentos de contrata 石o),a manuten9o do canteiro de obras e aos cuidados 
com os trabalhadores. 

    

警”1 II,btifo' Iht'祖tl terno’ に 

   

   

    

A Unidade considerou as despesas impugnadas no relat6rio preliminar da 
Equipe como necess自rias き  execu9甘o do objeto, mas nきo encaminhou a esta Controladoria 
para an百lise documenta9こo fiscal comprobat6ria da sua efetiva realiza9甘o, nos termos do 
art. 63,§ 2。, ifi, da Lei n 4.320/64, razきo por que mantemos as irregularidades consignadas na 
quest且o de auditoria em exame. 

Registramos que a anlise de custos desenvolvida pela Equipe adotou como 
parmetro modelo de equipamento licitado pela NOVACAP com caractersticas 
assemelhadas, nos termos do Contrato de Aquisi9三o de Bens 615/2012, confonne consignado 
na presente quest乞o de auditoria, e cuja cpia poderia ter sido solicitada pela Unidade a esta 
Controladoria, a titulo de subsidio s suas justificativas, razきo por que mantemos as 
impropriedades constantes do relat6rio preliminar. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM C 

1) a RA-XXVIII n三o evidenciou mediante pesquisa de pre9os prpria o 
ajustamento do pre9o unit'rio estimado das lixeiras contratadas aos praticados 
em mercado; 

2) comparativamente ao certame realizado pela NOVACAP, o preo de 
aquisi9五o das lixeiras adquiridas pela RA-XXVffl foi 114% superior え  proposta 
assemelhada vencedora e 46% acima do pre9o m6dio cotado pelas empresas 
participantes daquele certame, situaao que evidencia afronta ao princpio da 
economicidade, resultando potencial dano ao errio; e 
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3) houve a inclus且o de itens adicionais integrantes de outros custos diretos, no 
valor de R$ 6.014,25, nao correlacionados a execu叫o do objeto pactuado. 
3) houve a inclusào de itens adicionais integrantes de outros custos diretos, no 
valor de R$ 6.014,25, não correlacionados A execução do objeto pachndo. 

4 1PONTO CRITICO DE CONTROLE - REFERNCIA "D" 4 - PONTO CRÍTICO DE CONTROLE - REFERÊNCIA "D" 

'i;ame 4! ¡lame f 

  

 

i象ll磁！  

  

D - QUESTAO DE AUDITORIA 1 D - QUESTA0 DE AUDITORIA 1 

‘刀 Hdevidncias de que as lixeiras“西uiridas pi-am todas 加staladas nos locais 
especificados? 
4.1) Phi evidências de que as lixeiras adquiridas foram todas instaladas nos locais 
especijicados? 

Amostragem das lixeiras instaladas Amostragem das lixeiras instaladas 

Com base em lista de endere9os anexa ao Contrato de Execu9貸o de Obras 
no 308208/2012, selecionamos por amostragem 25 lixeiras distribuidas em bairros da RA- 
XXVIII, conforme tabela abaixo, a fim de estimar a porcentagem de equipamentos 
efetivamente instalados: 

Com base em lista de endereços anexa ao Contrato de Execução de Obras 
n° 308208/2012, selecionamos por amostragem 25 lixeiras distribuidas em bairros da EA- 
30CVIII, conforme tabela abaixo, a fim de estimar a porcentagem de equipamentos 
efetivamente instalados: 

qlr6 tit 	d, , I 

Quadra 01 Conjunto E Lote 01 — Itapoa I 01 

Quadra 02 Conjunto 0 Lote 91 — Itapoa 1 01 

QL 01 conjunto A— Itapoa II 01 

QL 01 conjunto D — Itapoa II 01 

Quadra 60 — Del Lago 01 

Quadra 02 conjunto P — Fazendinha 01 

Quadra 03 conjunto C Lote 02 — Fazendinha 01 

Quadra 03 conjunto A Murk) — Fazendinha 01 

Quadra 378 conjunto B — Área Especial — Del Lago 01 

Quadra 378 conjunto 1 — Del Lago 02 

Quadra 378 conjunto E — Del Lago; 01 

Quadra 378 conjunto P — Del Lago 01 

Quadra 355—Del Lago; 01 

Quadra 317— Del Lago; 01 

Quadra 59 — Del Lago; 01 
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Quadra 61 — Em frente A Escola — Del Lago 01 

Quadra 318 conjunto N — Del Lago (sem asfalto); 01 

Quadra 318 conjunto G — Del Lago (sem asfalto); 01 

Quadra 54 — Del Lago; 01 

Quadra 01 Conj. H Lt 01 — Fazendinha; 01 

Quadra 02 Conj. B — Fazendinha; 01 

Quadra 02 Conj. N— Fazendinha; 01 

Quadra 02 Conj. G — Fazendinha; 01 

Quadra 01 Conj. H Lt 01 —Fazendinha; 01 

Quadra 02 Conj. B — Fazendinha; 01 

Quadra 02 Conj. N— Fazendinha; 01 

Quadra 02 Conj. G — Fazendinha; 01 

Quadra 02 Conj. B Murtlo— Fazendinha 01 

L 

Os trabathos de inspe叫o fisica foram realizados nos dias 20/05/2013 e 
21/05/2013 e acompanhados pela Diretoria de Obras e equipe de dois servidores da 
Administra9きo Regional do Itap6a. 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 Itap6a. A margem de erro da amostra é de 20 pontos percentuais, 
para mais ou para menos. Os resultados do teste estão resumidos na tabela abaixo: 

IL, 	p4A1S'AlyteSTRAWLVOEISE 
'BidtiROS ITAPOk2012-z-: MD 

, 
,q,DSER,ADAS (DE 
g:SO M34-426i) 

" 
' 	1 	I I 	li 

Bairro Unidades 
Amostradas 
por Bairros 

Unidades 
Observadas 
por Bairros 

Unidades 
Observadas 
por Bairros 
— em % 

Desvios 
Observados 
por Bairros 

Desvios 
Observados 
por Bairros 
— em % 

Fazendinha 8 5 62,5% 3 37,5% 
Del lago 13 6 46,2% 7 53,8% 
Itapoi I 2 1 50% 1 50% 

Itapda II 2 2 100% 0 - 
TOTAL 
AMOSTRADO 

25 - - - -  

TOTAL 	E 
PORCENTAGEM 
DE DESVIOS 

- -- 11 44% 

TOTAL 	E 
PORCENTAGEM 

14 56% - - 
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OBSERVADOS OBSERVADOS 

pela Equipe: pela Equipe: 
A seguir, s乞o apresentados os principais achados da inspe 且o fisica realizada A seguir, são apresentados os principais achados da inspeção fisica realizada 

1) em rela9ao a lista de endere9os anexa ao contrato de execu9o, foram 
localizadas nos locais indicados 56% das lixeiras amostradas; 

2) 44% dos equipamentos n巨o se encontravam nos endere9os definidos no 
projeto b自sico, evidencia quantitativa de descumprimento parcial do objeto 
pactuado; 

1) em relação lista de endereços anexa ao contrato de execução, foram 
localizadas nos locais indicados 56% das lixeiras amostradas; 

2) 44% dos equipamentos não se encontravam nos endereços definidos no 
projeto bdsico, eviddncia quantitativa de descumprimento parcial do objeto 
pactuado; 

3) ao todo n言o foram localizadas 11 lixeiras: 7 no bairro Del Lago (53,8%), 3 
no Fazendinha (37,5%) e uma no Itapoa II; e 
3) ao todo não foram localizadas 11 lixeiras: 7 no bairro Del Lago (53,8%), 3 
no Fazendinha (37,5%) e uma no Itapod II; e 

4) com base no erro amostra! calculado, a Equipe pode inferir que a propor9o 
de lixeiras nao localizadas nos endere9os listados pela RA-XXVffl deve se 
situar entre 24% e 64% (44% 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 lixeiras não localizadas nos endereços listados pela RA-XXVIII deve se 
situar entre 24% e 64% (44% mais ou menos 20 pontos percentuais) do total 
de equipamentos contratados. 

Segue abaixo documenta9昏o fotogrfica da inspe9且o fisica: Segue abaixo documentação fotográfica da inspeção fisica: 

PROCESSO N° 308.000.208/2012 
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Endereço: Quadra 01 Conj. E Lote 01 — Itapoi 1 Endereço: Quadra 02 Conj.0 Lote 91 — Itapoi I 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Não Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Lixeira Não Localizada 
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Endereço: QL 01 Conj. A— Itapoi II Endereço: QL 01 Conj. D — Itapoã II 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Mica: Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Em bom estado 

PROCESSO N° 308.000.208/2012 

05 06 

sm mi 

Endereço: Quadra 60 — Del Lago Endereço: Quadra 02 Conj. P — Fazendinha 

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

Situação: Lixeira Não Localizada Situação: Lixeira Não Localizada 
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Endereço: Quadra 03 Conj.0 Lote 2— Fazendinha Endereço: Quadra 03 Conj.A Murk, - Fazendinha 

Inspeção Mica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Em bom estado 

PROCESSO N° 308.000.208/2012 
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Endereço: Quadra 378 Conj. B — Del Lago Endereço: Quadra 378 Conj. I — Del Lago 

Inspeção Fisica: Lixeira Não Localizada Inspeção Fisica: Lixeiras Localizadas (2unid) 
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Situa9'o: Lixeira N'o Localizada Situação: Lixeira Não Localizada Situa弾o: Degradadas Situação: Degradadas 
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Endereço: Quadra 378 Conj. E — Del Lago Endereço: Quadra 378 Conj. P — Del Lago 

Inspeção Fisica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

Situação: Em bom estado Situação: Incendiada 

PROCESSO N° 308.000.208/2012 
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Endereço: Quadra 355— Del Lago Endereço: Quadra 317— Del Lago 

Inspeção Fisica: Lixeira Não Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

Controladoria-Geral - CONT 
Ed. Ancxo do Palcio do Buriti, 14。  andar, sala 1401 - CE? 70075-900 - Brasilia/DE 

Fone: (61) 2108-3301 1 Fax: (61)2108-3302 

Controladoria-Geral - CONT 
Ed. Ana° do PaLicio do Buriti, 14° andar, sala 1401 - CEP 70075-900 - Brasilia/DF 

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



18 18 17 17 

~ 

PROCESSO No308.000.208/2012 PROCESSO N° 308.000.208/2012 

Endere9o: Quadra 318 Conj. N - Del Lago Endereço: Quadra 318 Conj. N - Del Lago 

Inspe9百o Fsica: Lixeira N'o Localizada Inspeção Fisica: Lixeira NA° Localizada 

Endereo: Quadra 318 Conj. G- Del Lago Endereço: Quadra 318 Conj. G- Del Lago 

Inspe‘百o Fsica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 

Control加α白一良ば  Controladorla-Geral 
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Situa9豆o: Lixeira N'o Localizada Situação: Lixeira Não Localizada Situa恒o: Sem adesivos Situação: Sem adesivos 

  

  

15 16 

imi al 

Endereço: Quadra 59 —Del Lago Endereço:Quadra 61 em frente a escola —Del Lago 

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

Situação: Lixeira Não Localizada Situação: Lixeira Não Localizada 
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~ 

Endere9o: Quadra 02 Conj. E - Fazendinha Endereço: Quadra 02 Conj. B - Fazendinha 

Inspe恒o Fsica: Inspeçáo Fisica: 

Endereo: Quadra 02 Conj. N~ Fazendinha Endereço: Quadra 02 Conj. N- Fazendinha 

Inspe,'o 寅sica: Lixeira Localizada Inspeção Fisica: Lixeira Localizada 
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Situa''o: Lixeira N'o Localizada Situação: Lixeira Não Localizada Situa‘豆o: Degradada Situação: Degradada 

19 20 

a a 

Endereço: Quadra 54 — Del Lago Endereço: Quadra 01 Conj. II Lt 01 —Fazendinha 

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

Situação: Lixeira Não Localizada Situação: Lixeira Não Localizada 
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Situa戸o: Situa‘五o: 

anif ・ sf. 五  . do Gestor 

Endere9o: Quadr日 02 Co可.6一Fazendinha 

Inspe恒o Fsica: Lixeira Localizada 

Endere,o: Quadra Oユ Co可.BMur(》ー Eazendinha 

Inspe o Fsica: Lixeira Localizada 

Situa''o: Sem adesivo Situa,'o: Em bom estado 

23 24 
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A Unidade nao se manifestou em rela戸o a presente quest乞o de auditoria. 

偏証冨加C'ntrole 恥ternrーーー‘了：胃了’"I 

   

  

T引よ 1 

   

Em razao de a Unidade nao apresentar justificativas e documentos 
relativamente s falhas do presente subitem, consideramos mantidas as irregularidades 
consignadas no contexto da presente questo de auditoria. 

CONCLUSAO RELATWA AO ITEM P 

Com base nos resultados da inspe9o fisica, a Equipe no disp6e de evidencias 
quarnuauvas a coirnrmar a eteuva mstalaao de todas as lixeiras nos endere9os constantes do 
projeto basico elaborado pela KA-XXVIII, caracterizando a inexecu9ao parcial do objeto. 
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Ii擁難瓶融灘箕議導難奮鷲盤轡騒難鰯縛麟響灘麟響難欝鶏麟槻馴翻鷹麟麟綴犠  

Em razao das conclus6es apresentadas no presente relatrio, recomendamosh 
Unidade: 

1) proceder a apura9ao de responsabilidade disciplinar, nos termos da Lei 
Complementar n。  840/2011, em raz甘o da utiliza9百o indevida da 
modalidade licitat6ria na contrata9乞o analisada (subitem 2, da concluso 
relativa ao item A); 

2) proceder a apuraao de responsabilidade disciplinar, nos termos da Lei 
Complementar no 840/2011, em razao da no atua9三o do executor do 
contrato legalmente designado (subitem 6, da conclus巨o relativa ao item 
A); 

3) proceder a instaura9o de Tomada de Contas Especial em face de 
e xistencia de potencial dano estimado em PS 6.014,25 (subitem 3 da 
conclus言o relativa ao item C); de indicio de sobrepre9o em rela9甘oa 
aquisi弾o de objeto assemelhado pela NOVACAP (subitem 2 relativo da 
conclus5o relativa ao item C); e da ausencia de evid己ncias quantitativas a 
comprovar a efetiva instalaao de todas as lixeiras adquiridas (concluso 
relativa ao item D); e 

4) proceder s apura6es necessrias em razきo da inexecu9ao parcial do 
objeto contratado, objetivando' aplica叫o das san96es pertinentes, nos 
termos do inciso TV, art. 58; art. 66; e art.87, todos da Lei n。  8.666/93, c/c 
o Decreto n26.851/2006 (conclusao relativa ao item D). 

Brasilia, 29 de agosto de 2013 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPAR立NCIA E CONTROLE 
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