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RELATORIO DE INSPE叫O N 08/2013-DIRAG-I/CONAG/CONT/STC 

UNTDADE: ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO - RA XIV 

PROCESSO No: 480.000.259/2013 

ASSUNTO: Inspe9且o com o objetivo de verificar den立ncia veiculada nos 6 rgos de imprensa 
acerca da aquisi9ao e instala叫o de containers pelas Administra96es Regionais. 

Senhor Diretor, 

Em atendimentoa determina9io contida na Ordem de Servio n。  50/2013- 
CONTROLADORIA/STC, de 02/05/20 13, do Controlador-Geral da Secretaria de 
Transparncia Controle do Distrito Federal, apresentamos o relatrio decorrente dos trabalhos 
de inspe9きo realizada no Processo n。  144.000.675/2012, tendo por objetivo apurar denncia 
veiculada em 08/04/2013, nos6 rg甘os de imprensa, acerca da supostas irregularidades no 
processo de aquisi叫o e instala弾o de containers no 合  mbito da RA-XW. 

O trabalho de inspe9ao foi realizado no perodo dc 06/05/2013 a 13/05/2013 
com o objetivo de emitir opiniao sobre a denncia veiculada em 6 rg且os de imprensa acerca de 
supostas irregularidades no processo de aquisi9ao e instala9きo de containers pelas 
Administra6es Regionais. 

Os exames consistiram na an百lise do processo em epigrafe, com 6 nfase nos 
atos de licita9きo, pagamento da despesa e verifica叫o fisica dos equipamentos instalados. 

1 
	

難煎驚導蹴a p麟鞭，I亘難法綴 
	

難灘麟議  

METODOLOGIA 

A elabora95o do Plano de Auditoria considerou as den丘ncias veiculadas em 
6rgaos da imprensa quanto a possivel pr白tica de sobrepre9o na cota 言o e estimativa de 
quantitativo dos containers adquiridos e instalados. 
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PROBLEMA FOCAL DA AUDITORIA 

A equipe formulou o seguinte problema focal de auditoria: 

Em que propordo aAdministrafdo Regional de So Sebastido seguiu as 
normas de licitafdo e os princ(pios da Administrafdo PIblica na aquisido e 
加sialado de containers, especialmeim quanto d es功・・“tiva do9"mmativo, 
preo e especひwa戸es dos bens? 

PONTOS CRTICOS DE CONTROLE 

Com base nas denncias veiculadas nos 6 rg豆os de imprensa, foram 
identificados os Pontos Crticos de Controle, detalhados na respectiva Matriz de Planejamento 
por Quest6es de Auditoria, com vistas a elucidaao do Problema Focal de Auditoria, 
agregando as exigncias da Ordem de Servi9o n 50/2013, no conjunto dos exames propostos. 

A. Adequa9o formal do procedimento a s normas b自sicas de licita きo. 
B. Adequa9ao da quantidade dos bens a necessidade da Unidade, em face do que restou 

descrito no projeto bsico. 
C. Adequa きo da cotaao dos preos dos containers aos pre9os praticados no mercado. 
D. Adequa 言o da instalaao dos equipamentos em face do que foi planejado pela 

Unidade. 

QUEST6ES DE AUDITORIA 

Tendo por fundamento os Pontos Criticos de Controle, foram formuladas as 
quest6es de auditoria, abaixo descritas, com detalhamento de procedimentos de auditoria 
especificos, que visaram a instruir a operacionaliza9託o das a6es de controle a serem 
desenvolvidas: 
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1.1 

A 
Adequação 	formal 	do 
procedimento As normas 
básicas de licitação. 

A.2 
Hi 	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 comprobat6ria 
da vantajosidade da escolha? 

1.3 

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 containers adquirida e instalada 
está de acordo com a real necessidade da Região 
Administrativa? 

2.1 

C 

Adequação da cotação dos 
preços dos containers e 
instalação 	aos 	preços 
praticados no mercado. 

C.1 

0 preço dos containers, incluindo a instalação, 
está 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 os containers adquiridas 
foram todas instaladas nos locais especificados? 

4.1 

奮郵熊 騨  鵬  1 咽  tr 熱  fat 難  鵬  k t. 
'' 11 i, 

O presente relatrio decorre de determina戸o contida na Ordem de Servi9o 
n 50/2032-CONT/STC, publicada no DODF no 090, de 03/05/2013, objeto de inspe9o 
derivada de denncias de irregularidades relacionadas a execu9言o contratual de instala9ao de 
containers no 合  mbito da RA-XIV, nos termos do Edital de Convite n 10/2012 e Contrato de 
Execu9ao de Obras ti0 10/20 12. 

0 presente relatório decorre de determinação contida na Ordem de Serviço 
n° 50/2032-CONT/STC, publicada no DODF n° 090, de 03/05/2013, objeto de inspeção 
derivada de denimcias de irregularidades relacionadas a execução contratual de instalação de 
containers no Ambit° da RA-XIV, nos termos do Edital de Convite n° 10/2012 e Contrato de 
Execução de Obras n° 10/2012. 

Os trabalhos foram conduzidos na sede da Unidade e incluram a verifica9o 
da documenta 甘o contida nos autos do processo, a fim de analisar a adequa9ao da despesaa 
luz da legisla叫o vigente. 

Os trabalhos foram conduzidos na sede da Unidade e incluiram a verificação 
da documentação contida nos autos do processo, a firn de analisar a adequação da despesa A 
luz da legislação vigente. 
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A despesa correu a conta do programa de trabalhd 15.451.6208.1110.9751 ー  
Execu9言o de Obras de Urbaniza 芭o - Instala戸o de containers em vias p'blicas (EPE), 
constante da Lei Oramentria Anual, em favor da empresa Fiber Glass Construtora Ltda, 
CNPJ n 03.819.129.0001/14, no montante de R$ 146.336,10, visando o fornecimento de 34 
containers - caixa coletora de lixo (descri9百o ft 16) e a constru9巨o de suas respectivas baias; 
foi empenhada em 23/11/2012, mediante a NE no 00244, na modalidade global. 

Os servidores participantes do procedimento licitatrio e consequente ajuste 
contratual s百o listados na matriz de responsabilidade abaixo: 

A despesa correu conta do programa de trabalho' 15.451.6208.1110.9751 - 
Execução de Obras de Urbanização - Instalação de containers em vias públicas (EPE), 
constante da Lei Orçamentária Anual, em favor da empresa Fiber Glass Construtora Ltda, 
CNPJ n° 03.819.129.0001/14, no montante de R$ 146.336,10, visando o fomecimento de 34 
containers - caixa coletora de lixo (descrição fl. 16) e a construção de suas respectivas baias; 
foi empenhada em 23/11/2012, mediante a NE n° 00244, na modalidade global. 

Os servidores participantes do procedimento licitatório e consequente ajuste 
contratual são listados na matriz de responsabilidade abaixo: 

Z DE 	SEOMSLIDADE%-• Eit,L IT1,7i 
H II !I 	'I , 	p..*PEWESSO lçr°11444f167 

'OBJETO: A • UM 'Apt iNgAtik ALS 

' 	0 	-:-.) 
01 	di 	•, 	• 

iNTABNERS V ' 
PROCEDIMENTOS PARTICIPANTES 

NOME 
RESPONSÁVEL 

CARGO MATRICULA 
N° 

ATIVEDADE 

Abrir Procedimento 
Licitatbrio 

Administrador 
Re:ional 

***.855-$ Al 

Elaborar Projeto 
Básico 

- E 

Elaborar Projeto de 
A • uitetura 

Diretora de Obras *.*".051-• E 

Elaborar Caderno de 
Es ecifica bes 

Diretora de Obras "*.283-** E 

Elaborar Planilha 
Or amentiria 

Diretora de Obras "*.125-** E 

Aprovar Projeto 
Básico 

Administrador 
Regional 

sn.855-• A2 

Emitir Parecer 
Jurídico 

Chefe ASTEC *.*".872-* E 

Aprovar a Despesa II Administrador 
Re: ional 

"*.855-* A2 

Licitar Objeto Presidente da 
Comissito de 

Licita 

41.4410.024-* L 

Homologar Licitação 
e Ad udicar Ob eto 

Administrador 
Re: ional 

*".855-• Al 

Assinar Contrato l..I Administrador 
Re 'onal 

***.855-• Al 

Fiscalizar Contrato Executor do 
Contrato 

***.125-** F 

Atestar Notas Fiscais Executor do 
Contrato 

•••.125-itit F 

Autorizar o 
Pagamento da 

Des t esa 

I 	 I Administrador 
Regional 

•44.855_4 Al 

Liquidar e Pagar a 
Despesa 

• 
Orçamento, Finanças 

e Contratos 

Gerente de  

, 

1IEGEND4S Al - AUTORIZAR 
A2 - APROVAR 
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E = ELABORAR 
L = LICITAR 

C = CONTRATAR 
F = ATESTAR E FISCALIZAR 

P = LIQUIDAR E PAGAR 

E = ELABORAR 
L = LICITAR 

C = CONTRATAR 
F = ATESTAR E FLSCALIZAR 

P = LIQUIDAR E PAGAR 

  

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

A an自lise incluiu entrevista com a atual Diretoria Geral de Administra9百o da 
RA-XIV, realizada por ocasi百o da apresenta をo da Equipe na sede da Administra9o 
Regional de S且o Sebastiao, seguida do exame exploratrio dos processos requisitados, do 
qual resultou o seguinte diagrama de verifica戸o de riscos que orientou os trabalhos de 
campo da Equipe de Auditoria: 

A andlise incluiu entrevista com a atual Diretoria Geral de Administração da 
RA-XIV, realizada por ocasido da apresentação da Equipe na sede da Administração 
Regional de sao Sebastião, 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 VERIFICAÇÃO DE RISCO (DVR) 
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 prova de regularidade fiscal 

de credor. 
• Aumento de custos durante a execução do 

contrato. 
• Atestação de execução de etapa ou da 

documentação fiscal por servidor não 
designado. 

• Impossibilidade de verificação total ou 
parcial do objeto pactuado. 

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

aderência 	a 	sistema 	de referencia 	de 
preços. 

• Inclusão 	de 	itens 	desnecessários 	i 
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 PROBABILIADEMAIXO IMPACTO ALTA PROBABILIADE/BAIXO IMPACTO 
• Ausência 	de 	retenção 	de 	tributos 	e 

contribuiçOes previdenciarias. 
• Ausência de emissão de documentação 

tributária acessória por retenção de ISS e 
INSS 
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『i費輔輔頭  

1 1 PONTO CRITICO DE CONTROLE - REFER血NCIA "A" 

l難瓢,'4i筋姦蔵姦願痛巌 d加enth嚇無，威驚窮無at" icit*Jo・」:・」 . 	 翼号  

O objetivo do exame desse ponto critico de controle consistiu em verificar se o 
procedimento licitatrio utilizado pela Administraao Regional atendeu a norma geral de 
licita9豆o e guarda consonancia com o entendimento prevalente dos 6 rg言os de controle. 

A.1 - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

1.1) A modalidade de licitado utilizada encontra suporte fitico e jurdico? 

Situa恒o ftica a embasar o procedimento licitat6rio 

Em anlise a s justificativas apresentadas pela Unidade para deflagrar o 
procedimento licitat6rio em exame, a Equipe de Auditoria n甘o identificou no contexto do 
processo analisado parmetros quantitativos ou estudos t6cnicos de demanda que suportassem 
a avalia 豆o objetiva da real necessidade da aquisi95o do conjunto de containers licitado. 

Suporte juridico a embasar o procedimento licita$6rio 

An'lise dos atos relacionados A deflagrag五o do certame 

A Unidade optou pela modalidade Convite, de acordo com o inciso Ill do 
art. 22 c/c art.23, inciso I, alinea "a", da Lei 8.666/93, em desfavor de agreg-la a eventual 
Tomada de Pre9os, de modo a reunir em h nico certame obras de infraestrutura fracionadas em 
distintos processos (144.000.671/2012, 144.000.673/2012 e 144.000.676/2012). 

A decis豆o foi tomada com base no Relat6rio T6cnico 
no I 05/2012/ASTEC/GABIRA-XIV que, embora tenha reconhecido a necessidade de 
agrupamento em h nico procedimento licitat6rio de objetos assemelhados (fis. 25 e 26), 
recomendou a ado9且o da modalidade Convite em face de alegada urgencia no uso de recursos 
or9amentrios antes do trmino do exercicio, justificativa nao contemplada na Lei 8.666/93. A 
equipe lembra que a legislaao apenas admite casos de emergencia ou de calamidade p丘blica, 
caracterizados nos termos do inciso IV, do art. 24 da Lei 8.666, e a depender de decreto 
pr6prio do Poder Executivo, a serem processados em sede de Dispensa de Licita9任o, raz甘o por 
que consideramos inadequada a modalidade licitat6ria adotada pela RA-XIV na execu9芭o do 
objeto em an自lise. 

A Equipe constatou tamb'm que a Unidade nao elaborou o devido projeto 
bsico, requisito necess自rio para deflagra9ao do certamente licitat6rio, nos termos do inciso I, 
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揺諮art. 7 do Estatuto de Liciconstantes nas alneas鷺5,ご留驚 evidenciar em docinciso LX do 讐”留霊霊  
n。  8.666/93, em especial aqueles relativos a descri9五o do objeto a contratar e local de 

instala叫o dos equipamentos no 自  mbito da RA-XIV 

Verificou-se a existencia da seguinte documenta9三o anexa aos autos, a qual no 
caracteriza nem substitui o devido projeto b含sico: 

1) projeto de arquitetura, assinado por profissional habilitado junto ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal - CAU/DF; 

2) caderno de encargos; e 
3) planilha or9amentria. 

繊itita 昌‘ョW iiiiVT.T一一讐三 “ぷ 

 

争『！9r 

 

コ  

  

Dc acordo com a Diretoria de Obras, a necessidade de contratar empresa para 
aquisi弾o e instala弾o dos containers em' reas pblicas iniciou-se a partir do 
levantamento de pedidos via requerimento, onde o solicitante informa o servio a ser 
executado com o respectivo endere9o, assim como a fiscaliza9o de rotina, onde os 
encarregados da Divisao de Obras relacionam pontos crticos relativos' 
organiza 百o/manuten9首o da cidade. Em relaao' modalidade licitat6ria adotada 
como CONVITE, as nlanilhas realizadas foram elaboradas de acordo com o serviCo 
a ser executado. A previsno co servi9o cc UKUANILA.A0 101 oaseaaa em outros 
servi9os de mesma natureza, j' executados nesta LA. Foi previsto uma propor5o 
mAxima de servi9os de urbaniza 百o de at 25% a 30% do valor global contratado, 
prevendo pequenas avarias e emergencias de infraestrutura (asfalto, rede el'trica, 
rede de' gua e esgoto, acidentes envolvendo carros particulares, etc.), consideradas 
comuns nesta R.A, pela falta de documenta 三o (mapas, projetos, etc.) e registros das 
concession自rias de servi9os (CEB, CAESB) 

いn百li嚇id◇迅も雌山1&jnteriio 

  

‘頭  叫訓中二」叫  

    

Em sua justificativa, a Unidade nきo demonstrou efetivamente a existencia de 
parmetros quantitativos ou a rea1iza 言o de estudo t6cnico de demanda para embasar a 
deflagra9甘o do certame licitat6rio, informando apenas que houve um levantamento de pedidos 
e estudos dos encarregados da Divis言o de Obras, cujos documentos comprobatrios, tambdm, 
n豆o foram enviados. O Tribunal de Contas da Uni百o (TCU) a respeito deste assunto j貞  se 
manifestou em diversas ocasi6es, por exemplo, no Ac6rd喜o 137/2OlOIPrimcira CAmara: 

Elabore previamente estudos tcnicos preliminares que assegurem a viabilidade da 
contrata弾o sob os aspectos da eficcia, eficiencia, efetividade e economicidade, 
com vistas a fundamentar o respectivo projeto b'sico, especialmente no que 
concerne ' s diferentes solu9oes disponveis no mercado, a justificativa da solu9'o 
especifica escolhida, bem assim ao demonstrativo dos beneficios tcnicos e 
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econmicos provenientes de tal escolha, em aten"o ao disposto no art. 6。, inciso IX, 
da Lei n8.666/1993. 
econômicos provenientes de tal escolha, em atencao ao disposto no art. 6°, inciso IX, 
da Lei n° 8.666/1993. 

A anlise da manifesta9ao e da documenta 豆o encaminhadas a esta 
Controladoria pela jurisdicionada tamb6m nao evidenciou raz6es de justificativa para a 
escolha da modalidade licitat6ria (convite), em detrimento de certame de maior amplitude 
(tomada de pre9os), em face da classifica9きo como obra do objeto a licitar; bem como no 
esclareceu a ausencia de elabora 石o de projeto bsico, pr6-requisito ao ato licitatrio, nos 
termos da legislaao de reg6ncia referida pela Equipe de Auditoria. 

A andlise da manifestação e da documentação encaminhadas a esta 
Controladoria pela jurisdicionada também não evidenciou raídes de justificativa para a 
escolha da modalidade licitatéria (convite), em detrimento de certame de maior amplitude 
(tomada de preços), em face da classificação como obra do objeto a licitar; bem como não 
esclareceu a ausencia de elaboração de projeto básico, pré-requisito ao ato licitatório, nos 
termos da legislação de regência referida pela Equipe de Auditoria. 

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

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

A.2 - QUESTAO DE AUDITORIA 2 A.2 - QUESTÃO DE AUDITORIA 2 

1.りH projeto b面icoarespaldar " demanda lkitatria e tal projeto foi elaborado de acordo com 
as exigncias legais? 
1.2) Ho projeto btisico a respaldar a demanda licitatória e tal projeto foi elaborado de acordo com 
as exigencias legais? 

Ainda no contexto da Assessoria Jurdica da Unidade (fls.25 e 26), a qual 
referenciou a existencia de suposto projeto bsico, a Equipe considera que os documentos 
constantes dos autos n言o rehnem as caractersticas e os elementos necess自rios e suficientes a 
fundamentar o servi9o pretendido de instala9ao de containers, nos termos do inciso IX, art. 6。, 
da Lei n 8.666/93, em especial quanto a defini9且o do objeto a contratar e respectivo 
quantitativo. Portanto, tais documentos n五o podem ser considerados, no conjunto ou 
isoladamente, como projeto b自sico, na forma da lei. 

A fi. 6 do processo consta apenas uma 丘  nica planta de arquitetura denominada 
"Projeto Bsico de Urbaniza o", que 6 composta de um mapa da Regiao Administrativa de 
So Sebastiao. Essa planta apresenta to-somente dois detalhes de containers e um detalhe 
construtivo de baia para coleta de lixo. Vale ressaltar que o Projeto de Arquitetura 
apresentado encontra-se incompleto, sem plantas de loca9o e situaao e sem detalhes 
construtivos das baias a serem executadas. 

Ainda no contexto da Assessoria Jurídica da Unidade (fls.25 e 26), a qual 
referenciou a existência de suposto projeto básico, a Equipe considera que os documentos 
constantes dos autos não reimem as características e os elementos necessários e suficientes a 
fundamentar o serviço pretendido de instalação de containers, nos termos do inciso DC, art. 6°, 
da Lei n° 8.666/93, em especial quanto A definição do objeto a contratar e respectivo 
quantitativo. Portanto, tais documentos não podem ser considerados, no conjunto ou 
isoladamente, como projeto bdsico, na forma da lei. 

A fl. 6 do processo consta apenas uma (mica planta de arquitetura denominada 
"Projeto Basico de Urbanização", que é composta de um mapa da Região Administrativa de 
São Sebastião. Essa planta apresenta tão-somente dois detalhes de containers e um detalhe 
construtivo de baia para coleta de lixo. Vale ressaltar que o Projeto de Arquitetura 
apresentado encontra-se incompleto, sem plantas de locação e situação e sem detalhes 
construtivos das baias a serem executadas. 

Apesar de a planta citada trazer as informa6es listadas na tabela abaixo, o 
Projeto de Arquitetura tamb6m n百o informa o conjunto de locais de constru叫o das baias e a 
quantidade a ser construda, limitando-se ao detalhamento de um u nico projeto de baia 
especIfico para 5 containers. 

Apesar de a planta citada trazer as informaçaes listadas na tabela abaixo, o 
Projeto de Arquitetura também não informa o conjunto de locais de construção das baias e a 
quantidade a ser construida, limitando-se ao detalhamento de um imico projeto de baia 
especifico para 5 containers. 

Area Total: 527,00m2 
Calçada a Recuperar 527,00 m2 
Meio-fio a executar 244,80 m 
Coletoras de Lixo 34 
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Em an自lise a documenta9言o relativa' defini9きo do objeto a licitar, a Equipe de 
Auditoria constatou que a Unidade nきo apresentou lista de endereos ou planta informando 
cada local de instala9巨o dos containers, com o grau de precisao previsto na norma do§ 4。  do 
art. 7o da Lei n 8.666/93. 

Ressaltamos que, ao n吾o fixar com exatid五o o quantitativo de baias a construir, 
a Unidade comprometeu a consistencia das estimativas de pre9os constantes da planilba 
orament』ria integrante do ato licitat6rio, em face de eventual varia9乞o futura na entrega do 
quantitativo do objeto licitado, decorrente da possibilidade de incidencia de ato discricion'rio 
da Administra9甘o, em ofensa ao princpio da vincula 乞o ao instrumento convocat6rio previsto 
no art. 30 da Lei n 8.666/93. Tem-se, pois, a impossibilidade ftica de verificar a quantidade 
efetiva de baias a construir mediante a anlise da documenta きo acostada aos autos. 

    

	ーに二I 

 

t 6r 」1 

    

A respeito do Projeto B'sico de Arquitetura, o servidor- 
matr.: *.***.o51..*. nomeado como Diretor de Obras, respons'vel pela fiscaliza'o 
dos servi9os realizados, alega que, apesar de ter elaborado PKUJbW kJASIUU U1 
URBANIZA(7AO com o respectivo detalhe construtivo de UM TWO de baia para 
acomoda o do container, desconsiderou a necessidade do detalhamento unit'rio 
pois a repeti弾o estava prevista na execu9三o dos servi9os, inclusive em planilha 
oramentria. Foi definido pela R.A que a instala9'o dos containers seria realizada a 
critrio do espa,o Ilsico dispon」vel e demanda de resIduo a ser captado. Quanto 
maior a rea e/ou equipamento pblico, maior seria a baia/espao para instala o 
containers seda destinado. Em rela叫o ao MAPA DE LOCA 】AO das unidades que 
sofreram interven9百o n吾o havia sido concluido no perodo da visita da equipe de 
auditoria. A respectiva lista de endere9o foi realizada e encontra-se anexa ao 
processo com lotos dos containers instalados, assim como a loca叫o em mapa da 
R.A. 

硫瑞も do心phtkol,JnternQ 

O projeto bsico 6 integrante do prprio procedimento licitatrio; mais:' 
condi声o necess自ria A deflagra95o do prprio certame. Dever自  conter os elementos constantes 
do inciso LX do art. 6。  da Lei n。  8.666/93, os quais nきo se revestem de mera formalidade, 
conforme ensinamento que se colhe das seguintes decis6es prolatadas pelo TCU: 

Ac6rd五o 440/2008 Plen貞rio 

Licite obras e servi9os de engenharia apenas quando houver projeto b'sico 
aprovado, com oramento detalhado em planilhas que expressem a composi戸o de 
todos os seus custos unit'rios, conforme o art. 7。,§ 2。, da Lei n 8.666/1993. 
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Ac6rd査o 103/2008 Plen'rio 

Elabore projeto b'sico contendo requisitos que possibilitem uma avalia9百o precisa 
das necessidades e das melhores alternativas para solucion'-las, conforme disposto 
no art. 12, caput e incisos II e III da Lei n 8.666/1993. 

Ac6rd五o 1387/2006 Plen百rio 

A elabora95o de projeto b'sico adequado e atualizado, assim considerado aquele que 
possua os elementos descritivos e que expressem a composi9o de todos os custos 
unitrios,' imprescindivel para a realiza'o de qualquer obra p丘blica, resguardando 
a Administra 百o P'blica de sobrepre9os e manipula"o indevida no contrato 
original. 

Em face da ausencia de justificativas e de documenta95o comprobat6ria a 
fundamentar a ausencia de projeto b白sico, consideramos que a manifesta9ao dajurisdicionada 
no elide a irregularidade consignada no contexto da presente questo de auditoria. 

A.3 - QUESTAO DE AUDITORIA 3 

1.りHouve pesquisa de preo vlida e comprobatria da van珂osidade da esema? 

A an五lise da planilha or9amenthria elaborada pela RA-XW evidenciou que: 

1) a Unidade nao demonstrou no contexto dos autos examinados a adequa叫o 
do pre9o estimado de aquisi9甘o (R$ 2.492,95/unidade) aos praticados em 
mercado (Contrato de Execu9ao de Obras n 10/2012); 

2) tamb6m n且o revelou aderncia a sistema de referncia de pre9os admitido 
pela jurisprudencia do TCDF (SNAPI, VOLARE); e 

3) a RA-XW n5o apresentou justificativa え  ausencia de pesquisa de pre9os nos 
autos. 

"anifesta恒 4blGestor  

A cota戸o de pre9o foi realizada de forma habitual, considerando modelos 
apresentados pelas empresas concorrentes. Por este motivo a Administra戸o 
Regional acatou como vencedora, a proposta com valor MAIS BAIXO, 
considerando TODOS os servi9os a serem executados, incluindo transporte de 
material, servi'os de corte/aterro para regulariza,'o do subleito para 
recupera9●o de cal,adas e baias para coutainers. A comiss百o de licita o 
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procedeu com o certame de forma legtima e selecionou o menor pre9o apresentado 
j,ara execu9百o do servi9o solicitado em projeto bsico, planilba orament'ria e 
caderno de especifica96es". 

Afl'lise'do C 

A manifesta9言o e a juntada de documentos pela Unidade n百o acrescentou fato 
novo a esclarecer a ausencia de pesquisa de preo do equipamento adquirido pela RA-XIV, 
conforme consignado pela equipe, razきo por que mantemos a irregularidade constante do 
relat6rio preliminar, reafirmando a Administra9ao Regional de Sao Sebasti昏o a necessidade 
de realiza叫o de pesquisa de pre9os a fundamentar a deflagraao de certamente licitat6rio nos 
termos, nos termos da legisla叫o de regencia e conforme jurisprudencia dos 6 rg且os de 
controle, a exemplo do Ac6rd'o 4104/2009/TCU: 

Faa constar dos processos licitatrios, inclusive, quando for o caso, os de dispensa 
e inexigibilidade, os elementos previstos no art. 7。  e no art. 38, ambos da Lei no 
8.666/1993, dentre eles: projeto bsico; indica恒o dos recursos or9amentrios 
destinados ' licita o; pesquisa de pre9os, pareceres t'cnicos e extrato de publica o 
dos avisos contendo os resumos dos editais e do contrato. 

A.4 - QUESTAO DE AUDITORIA 4 

1.りイ licitado pルdequadamente pacionada deforma a privilegiar a con'Petitividade e" 
econom加de escala? 

O fracionamento do procedimento licitat6rio deriva da norma contida no 
art. 23,§ 1。, da lei Federal n。 8.666/93, visando a otimiza恒o pela Administra 五o dos recursos 
disponfveis no mercado e a ampliaao da competitividade, sem perda da economia de escala, 
objetivos nao observados pela RA-XIV ao licitar objeto em exame. 

Ao reunir em' nico objeto o prnecimento das containers e a constru戸o das 
baias, a Equipe registra que a RA-XIV n甘o evidenciou nos autos estudo t6cnico acerca das 
vantagens financeiras advindas do agrupamento de atividades independentes e no 
correlacionadas, bem como no considerou as possibilidades de ganhos de escala que 
resultariam da articula叫o institucional com a Central de Compras, nos termos da Lei 
n 2.340/99 e altera96es. 

n 
A Administra叫o Regional nao considera fracionamento do processo ilcitat6rio o 
fato do convite especificar aquisic百o e instalac五o de containers uma vez que para 
proceder com a instala叫o do equipamento ' necessrio pequenos servi9os de obra 
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civil como: constru弾o e recupera''o de pavimenta,'o (cal9amento), 
demoli'o/escavaf'o, carreamento e transporte de resduos/entulhos 
(transporte de material), considerados essenciais para natureza do servi9o. Para 
tanto, a Unidade deveria realizar 02 (dois) convites distintos para um mesmo 
servi9o, onerando e demandando tempo e custos administrativos e operacionais para 
realiza9o da mesma. (sic) 

獅Alise ddContzoli fltrno  

O fracionamento da licita恒o visa a otimiza叫o pela Administra9百o dos 
recursos disponveis no mercado e' amplia9o da competitividade, nao se conflmdindo com o 
parcelamento do objeto orientado a burla ao prprio dever de licitar ou a modalidade 
adequada. Na hip6tese, a observ合ncia da norma n乞o implicaria a realizaao de dois convites 
como afirmou a Administra9ao Regional, mas de uma Tomada de Preos, obviamente 
mediante o agrupamento dos demais processos para realiza9きo de obras no 合  mbito da 
Unidade, no mesmo local, conforme determina § 5。,do artigo 23 da Lei 8.666/93 e admitido 
nela nrnria Assessoria T6cnica da RA-XIV - ASTEC. no narecer referido na Ouesto de 

I Auditoria A. i ・ ; ce moao a evitar a ruga a moualioaue mais ampla. 

Referimo-nos ao ato do gestor que promove a melhor utilizaao dos recursos 
disponveis em mercado, na bula decorrente, por exemplo, do Ac6rd五o 839120091TCU: 

Em conson且ncia com o disposto nos arts. 3。,§ 10, inciso I, e 23,§§ 1o e 2, da Lei n 
8.666/1993, incumbe ao gestor promover o parcelamento do objeto a ser licitado 
com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponveis no mercado e' 
amplia弾o da competitividade1 ou, na impossibilidade tcnica e econmica de faz- 
lo, apresentar justificativas fbndamentadas nos autos do procedimento licitatrio. 

E ainda: 

Ac6rd豆o 1387/2006 Plen'rio: 

A falta de licita9'o especifica para a compra de equipamentos necess白rios a obra 
p6blica respectiva, sem o parcelamento do objeto da licita9ao, constitui 
irregularidade grave, salvo se comprovada a inviabilidade tcnica ou econ6mica para 
o parcelamento preconizado pelo art. 23,§ 1。, da Lei 8.666/1 993. 

Em face de a manifesta o da Unidade n三o apresentar correla9五o com o objeto 
de anlise constante da presente questo de auditoria, mantemos a irregularidade consignada 
no relatrio preliminar. 

A.5 - QUESTAO DE AUDITORIA 5 

王” 万ouve nomeafdo de executor do conかato e sua aルaFao a‘と,ldS d s normas 
operacionais per功tentes? 
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atuar como姦認監鵠ditona constatouato de Execuo器servidor originalmente designras n 12/2012, conforme qua農器  
constante da matriz de responsabilidade anexa ao presente relat6rio, nこo desempenhou as 
fim96es de fiscaliza9ao, nos termos do art. 41 do Decreto n32.598, de 15/04/20 10. 

Constatamos que inexistem acostados ao processo os Relat6rios 
Circunstanciados de execu9甘o dos servi9os contratados, de responsabilidade do executor 
designado pela Administra9ao, pr-requisito liquida9ao da despesa e a emissao da respectiva 
Nota de Lan9amento (NL), a teor do inciso W do art. 61 c/c o art. 62 da legislaao de 
reg6ncia referida. 

摩貧ilifest輝買‘MXTestii留  ' em護加  

O servidor da Unidade, nomeado como executor do contrato n'o apresentou 
rotat6rio de fiscaliza弾o durante a execu戸o, pois 6 de responsabilidade da 
CONTRATADA apresentar o dirio de obra da empresa. A empresa executora 
anresentou relat6rio de servico (di'rio de obral. juntamente coin relat6rio 
totogranco, o qual roi aumitico como SA1ThrA1U1UU pew executor ao contrato, 
n且o havendo diverg己ncia entre o servi9o contratado e o executado". 

!Ah*lfse'do Controle狙ttno. 

  

コ  

  

A competencia fiscalizat6ria dos contratos administrativas 6 da Administra95o 
Phblica, visando o nieno cumvrimento do ajuste nactuado com terceiros, conforme le2islac5o 
ao regencia rexertua peia tquipe e extensa jurispruciencia derivada aos orgaos ae controle 
externo, como a que se expressa no Acrd五o 1558/2003 PlenrioiTCTJ: 

Cumpra fielmente as cl'usulas pactuadas nos contratos, evitando solicitar que os 
empregados das empresas contratadas venham a executar atividades no previstas na 
respectiva avena, de modo a dar atendimento ' s disposi96es contidas no art. 66 da 
Lei n。  8.666/1993. 

Dessa forma, as alega96es da Unidade e a juntada dos documentos no 
atendem a s determina6es contidas nas legisla96es supra citadas. Assim, mantemos a 
irregularidade consignada no relat6rio preliminar. 

CONCLUS O RELATIVA AO ITEM A 

A an自lise conduzida pela Equipe nos itens especificos do presente relat6rio 
evidenciou que: 
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1) n甘o existiram no contexto do processo analisado parmetros quantitativos 
ou estudos tcnicos de demanda que suportassem a avaliaao objetiva da 
real necessidade da aquisi叫o do conjunto de containers licitado; 

2) a Unidade nまo empregou a correta modalidade de licita9ao (Tomada de 
Pre9os), a qual deveria agrupar em um ii nico certame um conjunto de obras 
pblicas executadas; 

3) a RA-XIV n包o elaborou projeto bsico, descumprindo, portanto, o que 
determina o inciso IX, art. 6。, da Lei n。  8.666/93; 

4) n乞o houve pesquisa de pre9o e tampouco restou demonstrada a 
compatibilidade da estimativa de pre9o dos containers adquiridos aos 
praticados em mercado nem aderencia a sistema de pre9os de referncia; 

5) a RA-XIV n乞o procedeu ao fracionamento licitatrio, visando a otimiza 乞o 
dos recursos disponveis e a amplia 乞o da competitividade do certame, em 
desacordo com o art. 23,§ 10, da Lei n8.666/93; e 

6) houve a nomea9ao do execu戸o do contrato, porm o servidor no 
desempenhou as fun96es de fiscalizaao, nos termos do art. 41 do Decreto 
n 32.598, de 15/04/20 10. 

2 1PONTO CRTICO DE CONTROLE - REFERENCIA "B" 

勉qua 驚juantidadedoshen4pi 
,l力ljd'ldぐ 

鱈de di騨臨  'mpI'’薄旨  

O ponto crtico de controle pretendeu verificar se a quantidade de containers 
adquiridos encontra fundamento objetivo na demanda da comunidade e est de acordo com as 
defini96es do projeto b自sico, com respaldo em algum estudo de demanda realizado pela 
Administra叫o. 

B - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

2.り A quantidade de containers adquirida e instalada est de acordo com"real necessidade da 
Regio Adm加むtrativa? 
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Confonne j自  assinalado no presente relatrio, a Equipe de Auditoria nao 
identificou no contexto do processo analisado parmetros quantitativos ou estudos tcnicos de 
demanda que suportassem a avalia9ao objetiva da real necessidade da instala 乞o do conjunto 
de containers licitado. 

A Equipe tamb6m informa que a aus6ncia de inventrio do mobilihrio urbano 
j' instalado a poca do procedimento impossibilitou a estimaao do estoque flsico e as 
condi戸es de uso e conserva戸o dos equipamentos existentes na RA-XIV, ao tempo da 
deflagra きo da licita9甘o. 

Registra, porm, que a instalaao de dep6sitos para coleta e descarte de 
residuos s6lidos' conexa aos princpios e objetivos gerais da Politica Nacional de Residuos 
S6lidos estabelecidos na Lei n 12.305, de 02/08/2010. 

        

加aniccstaao酸βestor u一 

  

謙藁・翻導 

   

登繊．膏   ー雷ー二］  

     

De acordo com relat6rio fotogr'fico e lista de endere9amento apresentado pela 
Diretoria de Obras, foi capaz de indicar os 34 (trinta e quatro) containers instalados 
nesta R.A. foi obieto auditado nela eiuine uresente nesta R.A. almins nontos 
aleatOrios visitados constantes na lista apresentada, porem INSAfISFA'1ORIA para 
a equipe, no aferindo precis巨o no objeto fiscalizado. 

隊fie属‘白6で耀櫛Iぎii te 

 

7「月勢二i資鷲！一 

     

了二］  

      

      

A Unidade n五o acrescentou fato novo s impropriedades consignadas pela 
Equipe na presente questo de auditoria, relativamente a evidencia9ao da real necessidade de 
instalaao dos equipamentos adquiridos. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM B 

A aus6ncia de parmetros e estudos t6cnicos no a mbito do processo analisado 
nきo permitiu estimar o ajustamento do nmero de containers adquiridos A eventual curva de 
demanda efetiva dos equipamentos. 

3 1PONTO CRITICO DE CONTROLE - REFERNCIA "C" 

,L: 1 'r' -~bta 。 fE.re os'os 'nant I ,nld mosnげ ‘elm翻b 
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O objetivo do exame realizado nesse ponto de controle foi verificar se os 
pre9os cotados e pagos pela aquisi9五o e instala9ao dos containers esto adequados com o 
pre9o pratichdo no mercado. 

0 objetivo do exame realizado nesse ponto de controle foi verificar se os 
preços cotados e pagos pela aquisição e instalação dos containers estão adequados com o 
preço praticAdo no mercado. 

C - QUESTAO DE AUDITORIA 1 C - QUESTÃO DE AUDITORIA 1 

3.D O preo das containers, 加clii加do"instalaf4o, est condizente com o preo praticado no 
mercado? 
3.1) 0 prep das containers, incluindo a instalagko, estei condizente com o prep praticado no 
mercado? 

A fim de verificar a adequa9言o de pre9os dos containers adquiridos aos 
praticados em mercado, a equipe solicitou oramentos a empresas estabelecidas no Distrito 
Federal, de acordo com as especifica96es dos equipamentos contidas no caderno de encargos 
do certame. 

A fim de verificar a adequação de preços dos containers adquiridos aos 
praticados em mercado, a equipe solicitou orçamentos a empresas estabelecidas no Distrito 
Federal, de acordo com as especificações dos equipamentos contidas no caderno de encargos 
do certame. 

Diante da ausencia de manifestaao das empresas consultadas, a equipe adotou 
como parmetro de anlise o Preg百o Eletr6nico n。  02/2011 realizado pelo Tribunal de Contas 
da Uni五o, objeto do fornecimento de equipamentos assemelhados adquiridos por aquele 
6rg言o, cujas caracteristicas e fun96es adaptam-se perfeitamente ao armazenamento de 
residuos s6lidos urbanos. Naquele certame a proposta vencedora foi adjudicada A empresa 
NEW SOL Comercial Ltda. ME, CNPJ n。  05.365.108/0001-00, no valor unit'rio de R$ 
1.087,69 

Diante da ausência de manifestação das empresas consultadas, a equipe adotou 
como parAmetro de andlise o Pregão Eletr8nico n° 02/2011 realizado pelo Tribunal de Contas 
da União, objeto do fomecimento de equipamentos assemelhados adquiridos por aquele 
orgão, cujas caracteristicas e fiinções adaptam-se perfeitamente ao armazenamento de 
residuos solidos urbanos. Naquele certame a proposta vencedora foi adjudicada A empresa 
NEW SOL Comercial Ltda. ME, CNPJ n° 05.365.108/0001-00, no valor unitdrio de R$ 
1.087,69. 

Em rela9言o ao pre9o unit自rio estimado pela RA-XIV, verificamos que o preo 
de aquisi9且o dos containers pela Unidade foi 126% superior え  proposta vencedora no certame 
realizado pelo TCU, desconsiderados eventuais ganhos de escala entre os dois certames. 

Em relação ao preço unitário estimado pela RA-XIV, verificamos que o preço 
de aquisição dos containers pela Unidade foi 126% superior A proposta vencedora no certame 
realizado pelo TCU, desconsiderados eventuais ganhos de escala entre os dois certames. 

Acrescente-se que o certame licitat6rio realizado pela RA-XIV agregou ao 
custo unit自rio dos containers as seguintes parcelas de outros custos diretos, decorrentes da 
caracteriza9ao do objeto licitado como "obra", conforme tabela abaixo elaborada a partir da 
planilha orament'ria anexa ao processo analisado: 

Acrescente-se que o certame licitatório realizado pela RA-XIV agregou ao 
custo unitário dos containers as seguintes parcelas de outros custos diretos, decorrentes da 
caracterização do objeto licitado como "obra", conforme tabela abaixo elaborada a partir da 
planilha orçamentária anexa ao processo analisado: 

tádigo -' irppmos 	CUSTOS 	DIRETOS: -- 	DOspe.,i 
-Isaigikada 	k 	r V : 	'. 	1. " 

, 
— ,AOR 

02.01.100 Construções provisórias 1.460,00 
02.02.000 Ligação provisória de Agua e luz 2.421,87 
02.03.000 Proteção e Sinalização 2.100,28 
02.04.000 Demolição 4.377,16 
02.05.000 Terraplanagem — Corte/Aterro 10.634,47 
03.02.000 Pavimentação 15.052,73 
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03.03.000 Revestimentos 27.567,37 
04.01.000 Limpeza de Obras 665,37 
04.02.000 Reprografia 8,00 

AN' tTOTAL 	, 0,1bi, 64.28745 

Cumpre observar que foram identificados itens na planilha oramentdria 
pendentes de comprova9各o de execu9五o, referentes A instala叫o dos containers, confonne 
tabela a seguir: 

Cumpre observar que foram identificados itens na planilha orçamentária 
pendentes de comprovação de execução, referentes A instalaçâo dos containers, conforme 
tabela a seguir: 

„ 
' 	11A ni'delplithi 	416 	..., iiii,A. 	i kYr:. 

02.01.101.1 Container tipo escritório com banheiro com PVC 2 1.100,00 
02.01.101.3 Taxa de transporte de Container (ida e volta) un 360,00 

02.0101 Ligação Provisória de Agua para obra e instalação 
sanitária provisória, pequenas obras —instalação minima 

un 1388,67 

02.02.02 Ligação provisória de luz e força para obra — instalação 
minima 

un 1.033,20 

Ainda em verificaao a liens constantes da planilha or9amentria, a Equipe 
considerou-se impossibilitada de verificar a efetiva execu9きo dos servi9os de demoli9きo, 
terraplanagem, pavimenta9きo e revestimentos em face da ausencia de especifica9百o em 
projeto bsico do local de constru9且o das baias e instala9ao dos containers, conforme 
demonstrados na tabela abaixo. 

Ainda em verificação a itens constantes da planilha orçamentária, a Equipe 
considerou-se impossibilitada de verificar a efetiva execução dos serviços de demolição, 
terraplanagem, pavimentação e revestimentos em face da ausência de especificação em 
projeto bdsico do local de construção dos baias e instalação dos containers, conforme 
demonstrados na tabela abaixo. 

Códig,,, a am 	planilifft:orsameniAtii 
, 'Valor nid Qtde C.Unit , 	. Eshmado R$, 

02.04.000 DEMOLIÇÃO 

02.04.01 

Momento extraordinário de transporte de 
material de P categoria e solo de jazida, 
para distância além de 5,0Ern Cod. 4126 
DU 

m3.km 1.391,28 1,32 1.836,49 

02.04.02 Carga 	de 	material 	de 	material 	de 	1' 
categoria e solo de jazida. Cod 4158 DU m3 26,35 1,47 38,73 

02.04.03 
Transporte em caminhão de material de 1' 
categoria e solo de jazida, para distância 
elém de 5,01Cm Cod. 4161 DU 

in3 26,35 9,30 245,06 

02.04.04 Demolição de concreto de passeio (em 
trechos isolados) Cod. 4573DU m3 26,35 85,65 2.256,88 

02.05.000 TERRAPLANAGEM — CORTE/ATERRO — PARA ACERTO DO TERRENO 

02.05.01 
Carga 	de 	material 	de 	material 	de 	1' 
categoria e solo de jazida. Cod 4158 DU 

m3 347,87 1,47 511,37 

02.05.02 
Transporte em caminhão de material de 1° 
categoria e solo de jazida, para distância 
elém de 5,0Km Cod. 4161 DU 

m3 347,87 9,30 3.235,22 

02.05.03 Momento 	extraordinário 	de 	transporte 
distância elém de 5,01th Cod. 4126 DU m3.1an 5.218,09 1,32 6.887,88 

02.05.000 TERRAPLANAGEM — CORTE/ATERRO — PARA ACERTO DO TERRENO 
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03.02.01 

Carga, descarga e transporte, com distancia 
de até 51cm de elementos pré-moldados, 
meios fios diversos e cordões em trechos 
isolados 	(exclusivo 	p/ 	serviço 	de 
manutenção) 

t 23,50 37,97 892,33 

03.02.02 
Momento extraordinário de transporte de 
elementos 	pré-moldados 	para 	distância 
elém de 5,0Km Cod. 4523 DU 

t 822,53 0,68 559,32 

03.02.03 
Fornecimento de meio-fios de concreto 
desenho 01/67 — DU — Novacap. C6d 4535 
DU 

m 244,80 21,63 5.295,02 

03.02.04 
Assentamento 	de meio-fios cm trechos 
isolados 	(exclusivo 	p/ 	serviços 	de 
manutenção) 

m 244,80 33,93 8.306,06 

03.03.000 REVESTIMENTOS 

03.03.01 
Recuperação de passeios em concreto de 
5,00cm de espessura (em trechos isolados) 
— concreto manual 

m2 527,00 52,31 27.567,37 

:I SUBTOTAL 	 Milf '-, '-37.6M,73 

[Mani知anifcsta9Q do, Getor 皿  festação do Gestor  奄麟；「灘鱗  t*N..  

Conforme informado anteriormente no item A.3, 4iante P de Urbaniza o 
elaborado pela Administra 言o Regional, a especifica9三o dos containers seguiram 
padres COMPATVEIS apresentados pelas empresas concorrentes, n石o cabendo 
parmetros comparativos a este item. Itens constantes em planilha como "OUTROS 
CUSTOS DIRETOS" s'o considerados essenciais para a natureza dos servi9os 
como: Container tipo escritrio com WC; Transporte de Container tipo habitvel; 
Liga96es provis6rias (gua e energia - bem consumivel); Limpeza de obra (p6s- 
obra); Terraplenagem (corte e aterro) - em construio nova e Prote9百o e 
sinaliza戸o.(sic) 

Conforme informado anteriormente no item A.3, diante P de Urbanizaelo 
elaborado pela Administração Regional, a especificaçâo dos containers seguiram 
padrões COMPATÍVEIS apresentados pelas empresas concorrentes, não cabendo 
parâmettos comparativos a este item. Itens constantes em planilha como "OUTROS 
CUSTOS DIRETOS" sac, considerados essenciais para a natureza dos serviços 
como: Container tipo escrit6rio com WC; Transporte de Container tipo habitável; 
Ligaçõ es provis6rias (ague e energia - bem consumivel); Limpeza de obra (p6s- 
obra); Terraplenagem (corte e aterro) - ern construção nova e Proteção e 
sinalização.(sic) 

いn'1ise d9 ControleInterno 1C [Aluiliae do Controle Interno 叫害戸ンき購甘  19..e.Í1  

 

A Unidade considerou as despesas impugnadas no relat6rio preliminar da 
Equipe como "essenciais", mas nao encaminhou a esta Controladoria para anlise 
documenta9ao fiscal comprobat6ria da sua efetiva realiza95o, nos termos do art. 63,§ 2。, III, 
da Lei n 4.320/64. Em sua resposta nきo comprovou a inexistncia das irregularidades 

apontadas na presente quest五o de auditoria, razao por que mantemos as irregularidades 

consignadas. 

A Uniclade considerou as despesas impugnadas no relatório preliminar da 
Equipe como "essenciais", mas não encaminhou a esta Controladoria para análise 
documentação fiscal comprobatória da sua efetiva realização, nos termos do art. 63, §2°, 
da Lei n° 4.320/64. Em sua resposta nao comprovou a inexistência das irregularidades 
apontadas na presente questdo de auditoria, razão por que mantemos as irregularidades 
consignadas. 

CONCLUSAO BELATWA AO ITEM C CONCLUSÃO RELAYTIVA AO ITEM C 
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1) a RA-XIV nこo evidenciou o ajustamento do pre9o unitrio estimado dos 
containers contratadas aos praticados em mercado; 

2) comparativamente ao certame realizado pelo TCU, o pre9o de aquisi9言o dos 
containers adquiridos pela RA-XIV foi 126% superior a proposta assemelhada 
vencedora, situa 甘o que evidencia afronta ao princpio da economicidade, 
resultando potencial dano ao errio; e 

3) a Unidade n百o comprovou a execu9ao dos servi9os de demoli9乞o, 
terraplanagem, pavimenta9ao e revestimento no montante de R$ 57.631,73, em 
face da ausencia da especifica叫o dos locais de constru叫o das baias e 
instala9言o dos containers. 

4 1 PONTO CRITICO DE CONTROLE - REFERNCIA "D" 

力館男与bdbilol equl加●●か'ofllace繰 	たitou plane/ado pci4エクlidid磯  

D - QUEST O DE AUDITORIA 1 

'D丑devidncias de que as containers adquiridos foram todos instalados nosんcais especificados? 

Apesar da ausencia dos endere9os de localiza叫o dos equipamentos no 
contexto de projeto b五sico prprio (Quest5o de Auditoria A.2), a Equipe de Auditoria, ainda 
assim, em 09/05/20 13, realizou visita na companhia do Diretor de Obras (executor do 
contrato) a supostas 自  reas de instala 石o dos equipamentos indicadas informalmente pela 
Unidade. 

Contudo, restou inviabilizada a constata9ao material da efetiva instala9五o dos 
equipamentos, uma vez que as deficiencias de controle na execu 言o do contrato tornam 
impossivel avaliar se os endere9os fornecidos fazem parte, de fato, do objeto contratado. 

Segue abaixo registro fotogr自fico 
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1) Endere9o 1: Av. Comercial - Rua do Caie - A baia construida n吾o contempla a constru9o 
ou repara9をo de calada ao seu redor 

2) Endere9o 2: Rua da Gameleira 241 - Baia construIda sem cal9adas ao seu redor 

3) Endereo 3: Rua da Gameleira 631 - Baia degradada e sem cal9adas construdas: 
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4) Endere9o 4一  Av. Central, 191 (Tamboril) ー  Sem constru叫o de cal9adas ao seu redor 

5) Endere9o 5 - Pra9a La Bodeguita 

Ressalte-se que, somente em 10/05/2013, ap6s finaliza9甘o dos trabalhos de 
campo, a Unidade remeteu A Controladoria-Geral rela9百o de endere9os em que supostamente 
teriam sido instalados os containers, razao pela qual a Equipe considerou prejudicada a 
realiza9o do exame de verifica9百o fisica. 

A rela9言o apresentada tem grau de generalidade elevado o que impossibilita a 
comprova叫o inequivoca da efetiva instala9ao dos equipamentos nos endere9os listados, 
notadamente por nao haver registro fotogrfico e por constar a indica 言o de que os referidos 
endere9os se referem ao "ponto de instala9ao e n言o a quantidade de containers". A 
apresenta9ao dessa lista de endere9os nao atende ao disposto no art. 67 da Lei 
n 8.666/93 c/c o art. 41 do Decreto n 32.598, de 15/04/2010 e Portaria SUA no 29 de 
25/02/2004. 

contoladoija-Gemi ・ CONT 
Ed. Anexo do Pal'cio do Euriti, 14' andar, sala 140! - CEP 70075-900 - BrasiliaノDF 

Fone: (6!) 2108.3301 - Fax: (61) 2108・3302 



Co.市oladorb-Get司 22 de 23 

肺I裁蘇三面ol G覇tor，山一一い  

A Administra声o regional afirma que TODOS os containers licitados foram 
instalados de acordo com lista de endere9os gerada durante a fiscaliza叫o. Mesmo 
aqueles que, possivelmente, tenham sofrido algum tipo de depreda o ou 
vandalismo foram identificados e locados no mapa com seu respectivo ponto de 
instala"o. N百o obstante ao relatrio gerado pela equipe de auditoria,d cabivel 
considerar a forma aleatria de comprova o de patrim6nio realizada de forma 
imprecisa e, assim sendo, classificou como ELEVADO grau de generalidade a 
listagem dos equipamentos instalados e identificados. Diante o exposto pela equipe 
t'cnica da Administra"o Regional, sobre as recomenda6es sugeridas em relatrio 
apresentado pela equipe de auditoria, esta Unidade informa que far an'lise 
criteriosa para ajustar demais divergencias apresentadas em Relat6rio Preliminar 
de Inspe o n.'02/2013. 

nlise do工Con ole Iii no 

A Unidade anexou a manifesta o escrita encaminhada a esta Controladoria em 
30/07/2013, relatrio fotogrfico (no datado e nao assinado) do objeto contratado, no qual 
figuram 19 fotos de containers que teriam sido instalados no a mbito da RA-XW, - 15 a 
menos do que o total adquirido, n豆o evidenciando porm a execu9きo de cal9adas previstas em 
projeto de arquitetura. 

Ex-post ao procedimento licitat6rio, juntou ainda alegada relaAo dos 
endere9os de instala9まo dos equipamentos (datada de 09/05/2013), n五o constante 
originalmente nos autos examinados pela Equipe. 

Registramos que a aus8ncia da rela叫o de instala声o dos equipamentos 
adquiridos prejudicou a realiza o de inspe9乞o fisica durante os trabalhos de campo, em face 
da impossibilidade de se correlacionar ao equipamento inspecionado ao suposto endere9o que 
deveria ter sido planejado em projeto bsico. 

A Equipe lembra ainda ま  Unidade que a anexa戸o de documenta9ao ap6s o 
procedimento licitat6rio nきo encontra amparo legal nos termos das disposi叩es contidas nos 
arts. 38, I, e 40,§ 2。, I e II, da Lei n 8.666/93, e de extensa jurisprudencia dos 6 rgaos de 
controle externo, como a decorrente do Ac6rd哀o 518/2006/TCU: 

FaFa juntar todos os documentos referentes s licita96es ao processo administrativo, 
j自  devidamente autuado e protocolizado, inclusive o edital e respectivos ・  anexos, 
constituidos, dentre outros elementos, de projeto bsico e de or9amento estimado em 
planilhas de quantitativos e pre9os unit'rios, devendo ser todos estes documentos 
numerados sequencialmente, em vista do que regem os arts. 38, inciso I, e 40,§ 2o, 
incisos I eH, da Lei no 8.666/1993. 
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Em face da manifesta9ao da Unidade e juntada de documentos em momento 
posterior ao ato licitatrio, mantemos a irregularidade consignada no relatrio preliminar, nos 
termos da legisla をo de reg己ncia referida. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM D 

A Unidade no comprovou a efetiva instala9巨o dos equipamentos. 

Em raz乞o das conclus6es apresentadas no presente relatrio, recomendamos' 
Unidade: 

1) apurar a responsabilidade disciplinar em razao da aus6ncia de elabora 且o do 
projeto bsico e de estudos t6cnicos de demanda (inciso IX, art. 6。, da Lei 
8.666/93), nos termos da Lei Complementar n.。  840/2011 (Subitens I e 3, da 
Conclus乞o relativa ao item A e Conclus5o relativa ao item B); 

2) proceder a apuraao de responsabilidade disciplinar em razきo da atua9o 
deficiente do executor do contrato, nos termos da Lei Complementar 
n。  840/201 1(Subitens 6, da Conclusきo relativa ao item A); e 

3) proceder a instauraao de Tomada de Contas Especial em face de exist6ncia 
de potencial dano estimado em R$ 57.631,73 (Subitem 3.1 relativo ao item C) 
e de indIcio de sobrepre9o na aquisi9ao de objeto assemelhado (Subitem 3.1 
relativo ao item C). 

Braslia, 10 de setembro de 2013 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARNCIA E CONTROLE 
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