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RELAT6RIO DE INSPEAO N。  02/2014-DIRAG・IICONAGICONT 

UNmADE: ADMINISTRACAO REGIONAL DE TAGUATINGA BA UI 

PROCESSO N: 480.000.326t2013 

ASSUNTO: Inspe'o com o objetivo de verificar denncia veiculada nos 6 rg臣os dc 
imprensa aceita 血 aquisi9lo e instala9o de lixeiras pelas Administra6es 
Regionais. 

Senhor Diretor, 

Em atendimento ' determina 百o contida na Ordem de Servi9o no 50/2013- 
CONTROLADORIA/STC, de 02/05/2013, do Controlador-Geral da Secretaria de 
Transparncia Controle do Distrito Federal, apresentamos o relat6rio decorrente dos trabalhos 
de inspe o realizada no Processo ・。 132.001.718/2012, tendo por olりcrivo apurar denncia 
veiculada em 08/04/2013, nos 6 rgos de imprensa, acerca da supostas irregularidades no 
processo de aquisi"o e instala o de lixeiras. 

llJ討りu戸  

O trabalho de inspe9'o foi realizado no perodo de 06106/2013 a 11/06/2013 
corn o objetivo de emitir opini且o sobre a denncia veiculada em 6 rgos de imprensa acerca de 
supostas irregularidades no processo de aquisi9o e instala9o de lixeiras pelas 
Administra"es Regionais. 

Os exames consistiram na anlise do processo em epIgrafe, corn nfase aos 
atos de licita9喜o, pagamento da despesa e verifica9喜o fisica dos equipamentos instalados. 

Contiot月山買加,Qt司ーCON! 
Ed. Anexo do PilAdo do Bxuiti, 14' .ntr, ali 1401 - CEP 70015-900ー  Basilis/OF 

Pcm：固）2108-330】  ー凡I“り210543m 



ユ山加  

」りら，嚇 
	

二‘‘悼kぐれ日一！  二I瓦F、  需‘』』臓二  

METODOLOGIA 

A elabora o do Plano de Auditoria considerou as denncias veiculadas em 
6rg吾os da imprensa quanto a possvel prtica de sobrepreo na cota'o e estimativa de 
quantitativo das lixeiras adquiridas e ins回t 

PROBLEMA FOCAL DA AUDITORIA 

A equipe formulou o seguinte problema focal de auditoria: 

Em que propordo "AdministradoR噌お,ggj de Taguadnga durante o 
exerccio de 201zS昭“加 as normas de licitado e os princゆlos 山
イ山sin'sか口f如Pblica 川z aquisi 』o e ii・staladod'4mh冒・， dp“山zlsnenな  
9uambd四畑招加“db9uanlltaiかり‘ P・寄o e especifica戸Es dos bens? 

PONTOS CRlTICOS DE CONTROLE 

Com base nas denncias veiculadas nos 6 rg'os 山 imprensa, foram 
identificados os Pontos Crticos de Controle, detalhados na respectiva Matriz de Planejamento 
por Quest5es de Auditoria, com vistas A elucida9'o do Problema Focal de Auditoria, 
agregando as exigCncias da Ordem de Servi9o n2 5012013, no conjunto dos exames propostos. 

んA山qua"o formal do procedimento加 normas bsic日s de licita o・  
B. Adequa9'o da quantidade dos bens' necessidade da Unidade, em face do que restou 

descrito no projeto bsico. 
C. Adecinac巨o da cotaco dos preos das lixeiras aos preos praticados no mercado. 
D.Adeq・」a9喜o da instala"o dos equゆamentos em tact cio que tot pi日ne)日mpeia 

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 instnzir a operacionaliza 吾o das a96es de controle a serem 
desenvolvidas: 
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A modalidade de licita o utilizada encontra 
suporte flico ejuridico? 

H' F可eto bsico a respaldar a demanda 
licitatria e 回 projeto foi elaborado de acordo 
com as exigncias legais? 

Houve pesquisa 山  pre9o vlida e comprobatria 
davam可osidade da escolha? 

A licita 君o foi adequadamente &acionada de 
forma a privilegiar a competitividade e a 
economia de escala? 

How● nomes9'o de execiユtar do contrato e ・na 
atua9喜o atendeu 加  normas operacionais 
pertinentes? 

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

O preo das lixeiras, incluindo a instala 喜o, est 
condizente com os servi9os propostas em 
planilba oramentria e com o preo praticado no 
mercado? 

I 

I 

I 

I 

I 
I ' 

んkqua 百o formal do 
procedimento 加  normas 
Msicas 血！kila 且o. 

んlequa 喜o da quanti山de 
dos bens' necessidade da 
Unidade, em face do que 
restou 山scrito no projeto 
bsico. 
Mequ叫Ao da cota勃dos 
preos das lixeiras e 
instala o aos pre9os 
.raticados no mercado. 
Adequ町百o da 血stala9ao 
面s equipamentos em魚cc 
do que fbi plan可ado pe【且  
Unidade. 

~ 

I I 
D 

L1 

L2 

1.3 

1.4 

L5 

2.1 

3.1 

4,1 H evidncias de que as lixeiras adquiridas foram 
todas instaladas nos locais especificados? aI 
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O presente relatrio decorre de determina 豆o contida na Ordem dc Servi9o 
n 50/20L3・CONT/STC, publicada no DODF no 204, de 02105/2013, objeto de inspe叫o 
derivada de denncias de irregularidades relacionadas' execu9甘o contratual dc instala"o de 
lixeiras pblicas no mbito da RA-Ifl, nos termos do Edital de Convite n45/2012 e Contrato 
de Execu9o de obras n。  09/2012. 

Os trabalhos foram conduzidos na sede da Unidade no perfodo de 06/06/2013 
a 11/06/2013 e incluiram a verifica9甘o de documentos e inspe弾o fisica a reas de localiza9o 
do objeto contratual nos termos de endereamento de instala 百o dos equipamentos, anexo ao 
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Edital山Convite n 45/2012, a fim血 analisar a adequa o血 despesa A luz da legisla 且o 
vigente. 
Edital de Convite n" 45/2012, a fim de analisar a adequação da despesa luz da legislaçâo 
vigente. 

A despesa, no montante dc itS 141.589,21, correu 良  conta do programa de 
trabalho 15.451.6208.1110.9788 - Execu 吾o de Obras de Urbanizn戸o, constante da Lei 
Or9amentria Anual, em favor血empresa Premolbraz Co・nrelo・ e Servio・ Ltd・・一 ME, 
CNPJ no 09.129.724.0001/04, e foi empenhada em 04/12/2012 mediante a NB n 00465, na 

~modalidade global, visando A execu 吾o e instala叫o de lixeiras em Taguatinga5 no prazo de 
60 dias. 

A despesa, no montante de It$ 141.589,21, correu It conta do programa de 
trabalho 15.451.6208,1110.9788 - Execução de Obras de Urbanização, constante da Lei 
Olçamentiria Anual, em favor da ernpresa Premolbraz Comércios e Serviços Ltda.- ME, 
CNPJ n° 09.129.724.0001/04, e foi empenhada em 04/12/2012 mediante a NE n° 00465, na 

I modalidade global, visando ti execução e instalação de lixeiras em Taguatinga, no prazo de 
60 dias. 

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

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

'''t. 	'' 	l• :I 	• 
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PROCEDIMENTOS 
NOME 

RESPONSÁVEL 
CARGO ATIVIDADE 

Abrir Procedimento 
Licitatório 

• Administrador 
R 	ional 

•••••.438-* AI 

Elaborar Projeto 
Bisko 

Diretor de Obras 10.••..584.• E 

Elaborar Projeto de 
Arquitetura 

Chafe da Assessoria 
de Planejamento e 

Ordenamento 
Territorial 

158.314-X E 

Elaborar Caderno de 
Es ethics 

Diretor de Obras ..••••584.• E 

Elaborar Planilha 
0 	mandrils 

Diretor de Obras ••••••584,. E 

Aprovar Projeto 
Básico 

Administrador 
Regional 

•••••.438-• Al 

Emitir Parecer 
Juridic° 

Assessor Titmice ......516.. 

E 
Chefe ASTEC ••••..272.. 

Aprovar a Denies* Administrador 
Re: tonal 

•••••.911.. Al 

[Altar Objeto Presidente da 
Conlin& de 

Lid 

'0,60.473-* L 

Homologar !Attack) 
e Ad udicar Ob do 

Administrador 
Re 'onal 

*.***.438-• Al 

Assinar Contrato *.***.438-• Al 

Fiscalizar Contrato Executor do 
Contrato 

...•••.584... F 

Atestar Notas Thais Executor do 
Contato 

••••••584,. F 

 

I 
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Ausncia dc p回eto de arquitetura. 
Ausncia de p可eto b'sico. 

・ Alュ碑nela dc ●pmvs9敦）  山  F可eto bsico 
por autoridade competente. 

・ Ausncia de 山sign叩．山 execu切「 de 
Contrato. 
Aus'ncia de prova de regularidade fiscal 
dc credor. 

・ Aumento de custos durante a execu'o do 
Contrato. 

・ Atesta o de execu o de etapa ou da 
documenta ●o fiscal por servidor no 
designado. 

• Ausencia de projeto de arquitetura. 
• Ausencia da projeto basic°. 
• Ausencia de aprovaelo de projeto basic° 

par autoridade competente. 
• Ausencia de designarelo de executor de 

contmto. 
• Ausincia de prova de regularidade fiscal 

de credor. 
• Aumento de custos durante a execução do 

conMito. 
• Atestareio de execuoglo de etapa ou da 

document:10o fiscal por servidor não 
designado. 

・ 】；racionamento do objeto. 
ん」叫ncia de pesquisa de pre9os ou 
aderncia a sistema de referncia de 
preos. 

. !zttuso de itens desnecessrios ' 
execu o dos servios. 

・ ！nclus勘  de itens e percentuais a恥  
integrantes 山  SD' ・ Bonifica'o de 
Despesas Indiretas. 

・ Ausncia de cosnprov日f肋 de aquisi 肋  
dos equipamentos junto a fornecedor 
habilitado. 

・ Impossibilidade de verifica'o total ou 
parcial do o可eta pactuado. 

・ Ausncia de relatrios 叱  
circunstanciados de execu o dos 
seivl9os. 

・ Ausncia de la・ebiment ・  provisrio e 
definitivo 山  o可eto. 

・ Ausncia de contabiliza戸o 山  mobili'rio 
urbano e incorpora'o patrimonial. 

• Fracionamento do objeto. 
• Ausencia de pesquisa de preços ou 

aderencia a sistema de referencia de 
Preims• 

• Indus& de itens desnecessarios 
execuçâo dos serviços. 

• Inclusio de itens e percentuais nfio 
integrantes de BM - Bortificarefio de 
Despesas Indiretas. 

• Ausincia de comprovano de aquisiçio 
dos equipamentos junto a fomecedor 
habilitado. 

• Impossibilidade de verificação total ou 
parcial do objeto pactuado. 

• Ausencia de relatórios de 
circunstanciados de execugio dos 
serviços. 

• Ausência de recebitnento provisório e 
definitivo do objeto. 

• Ausência de contabilizartio de mobilhirio 
urbano e incorporagio patrimonial.  

! 
I 
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Autorizara 
Pagamento da 

Despot 

Administrador 
Regional 

•.***.438-• Al 

Llquktar e Pagar • 
Despesa 

Gerente de 
Orçamento. Finanças 

e Contratos 

nil% ti49„.• P 

ii 

rITMt . I.! Ft! 

Al -AUTORIZAR 
A2 - APROVAR 

E 1.1 ELABORAR 
L a LICITAR 

C - CONTRATAR 
F a ATESTAR E FISCALIZAR 

P -. LIQUIDAR E PAGAR 

A realiza9'o dos trabalhos de campo foi precedida de anlise de ambiente 
conduzida pela Equipe, coin o objetivo de estimar os riscos associados aos atos de gesto da 
R.A-III no contexto do presente exame. 

A realizaçâo dos trabalhos de campo foi precedida de anilise de ambiente 
conduzida pela Equipe, com o objetivo de estimar os riscos associados aos atos de gestIo da 
RA-III no contexto do presente exame. 

A nnABQ0 incluiu entrevistas com servidores da Diretoria de Obras da RA-IlI 
realizada por ocasilo da 叩  resenta9'o 山 Equ加e na sede da Administra 百o Regional de 
Taguatinga, seguida do exame explorat6rio dos processos requisitados, do qual resultou o 
seguinte diagrama de verifica弾o de riscos que orientou os trabalhos de campo da Equipe de 
Auditoria: 

A anilise incluiu entrevistas com servidores da Diretoria de Obras da RA-III 
realizada por ocasiito da apresentação da Equipe na sede da Administração Regional de 
Taguatinga, seguida do exame exploratório dos processos requisitados, do qual resultou o 
seguinte diagrama de verificaçâo de riscos que orientou os trabalhos de campo da Equipe de 
Auditoria: 
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• Ausencia 	de 	retenção 	de 	tributos 	e • Ausência de missal) de doctunentaolo 

contribuições previdenciirias. tributiria acessória por retendo de ISS e 
INSS 
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1 1PONTO CRfTICO DE CONTROLE - REFERENCIA "A" 

;d4di興異蹴が肖ユ鞍納蔵巽叫癖麟9'縄婦掘”り、認・毅f安きニー三舞嘩片  

1 - PONTO CRÍTICO DE CONTROLE - REFERÊNCIA "A" 

reddaing.rd 踊  
O objetivo do exame desse ponto crtico de controle consistiu em verificar se o 

procedimento licitatrio utilizado pela Administra 百o Regional atendeu' norma geral de 
licita 且o e guarda consonNncia com o entendimento prevalentc dos 6 rgftos de controle. 

Ai - QUESTO DE AUDITORIA I 

0 objetivo do exame desse ponto critico de controls consistiu em verificar se o 
procedimento licitatório utilizado pela Administração Regional atendeu norma geral de 
licitaçâo e guards consonincia com o entendimento prevalente dos órgilos de controle. 

A.1- QUESTÃO DE AUDITORIA 1 

A moda川“叱山licitado utilizada encon加S叩nefI庇o e jurdico? 

1.1) SituagAo 題tic・ a emb且$・r o procedimento Melt具血lo 

Em anlise 加 justificativas apresentadas pela Unidade para deflagrar o 
procedimento licitatrio em exame, a Equipe de Auditoria no identificou no contexto do 
processo analisado parmetros quantitativos que permitissem a avalia叫o objetiva da real 
necessidade da instala 百o do conjunto de lixeiras licitado. 

A Ecuine nota. contudo. auc em princIpio a instala o de equipamentos 
phblicos deve gerar extentalidades postttvas a sociedade, aesae que os benencios geracos 
superem os custos sociais. 

Registramos cue a instalaco de depsitos para cole組 e descarte de resIduos 
s6lidos ' conexa aos princ加ios e o可etivos gerais da poiltica nacional cc restunos 
estabelecidos na Lei Federal ri0 12.305, de 02/08/2010. 

A modalidade de licitavilo milizada encontra suporte fide° e jarldico? 

1.1) SituaçAo fide* a embasar o procedimento Ileitatórlo 

Em análise its justificativas apresentadas pela Unidade para deflagrar o 
procedimento licitatório em exame, a Equipe de Auditoria nito identificou no contexto do 
processo analisado parimetros quantitativos que pemiltissem a avaliacfto objetiva da real 
necessidade da instalação do conjunto de lixeiras licitado. 

A Equipe nota, contudo, que em principio a instalacio de equipamentos 
públicos deve gerar externalidades positivas h sociedacle, desde que os beneficies gerados 
superem os custos sociais. 

Registramos que a instala9ao de depósitos para coleta e descarte de resíduos 
sólidos 6 conexa aos principios e objetivos gerais da politica nacional de residuos 
estabelecidos na Lei Federal n° 12.305, de 02/08/2010. 
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1の  Suporte jut値(co a embasar o procedimento licitatrlo 

1.2.1) AnlIse do・ atos relacionado・ Adeflagra●io do certame 

A EQuine constatou Que O procedimento licitatrio em exame foi precedido dos 
requisitas constantes dos Incisos I, II e HI,§ 2, do art. 7; da Lei ir &ODbIYi, saDer: 

a) existncia de projeto bsico aprovado por autoridade competente; 
b) ramento detalhado em planilhas; e 
c) comprova9o da disponibilidade dos recursos. 

Ressalvamos, contudo, que a Unidade realizou o certame na modalidade 
convite, nos termos do art. 23, inciso I, alnea "a", da Lei 8.666/93, utilizando-se de programa 
de trablho destinado A execu9百o de obras de urbaniza9o, em desfavor de procedimento de 
Tomada de Preos, de modo a reunir em h nico ato licitatrio obras de infraestrutura 
fracionadas em distintos processos durante o exerccio de 2012, como as derivadas dos 
processos n.。s 132.000.250/2012, 132.000.249/2012 e 132.000.757/2012. Dessa forma, a 
equipe constatou a inexist6ncia de suporte jurdico a sustentar a utiliza"o da modalidade 
licitatria eleita. 
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i購り  
'Vieram os autos a esta ASTEC na data de 18/09/20 12, com 
requerimentos, solicita96es e autoriza戸es, de servidores com 
competncia para deflagrar o processo licitatrio, seno vejamos: 
Memorando n0 86/2012 - DIROB/RA1II ft. 03, solicitando autoriza9且o ao 
Administrador Regional, para abertura do processo licitat6rlo para 
implanta o de lixeiras em diversos pontos desta R. Justifica ainda o 
pedido, informando que as lixeiras existentes s芭o Insuficientes e muitas 
encontram-se em p'ssimo estado de conserva9百o; 
Constam ainda, Planlihas de Or'amento fig. 04/06, Cronograma Fsico 
Financeiro Il. 07, Planilha de BOI fi. 08 e Demonstrativos de Encargos 
Sociais lis. 09/10,dgv!damente assinadas pelo seu responsveL 
O ento Diretor de Obras estimou os custos da Obra em KS 148.260,95 
(cento e quarenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e noventa e cinco 
centavos). 
Ressalta-se que esta ASTEC n首o tem compet'ncia para questionar 
valores descritos em planlihas elaboradas por servidor competente e 
com compacldade tcnica para tal ato. 
Anexou-se ainda nos autos, Projeto Bsico e Caderno de Especifica戸es e 
Encargos, fis. 11/23, devidamente APROVADO pela autoridade 
competente, conforme consta' 11. 25, na forma do Inciso I,§ 2Q, do 
Artigo 7Q da LeI 8.666/93: 
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Art 7a As licita96es para a execu戸o de obras e para a presta弾o de 
servi9os obedecero ao disposto neste artigo e, em particular, seguinte 
seqo'nda: 

§2 As obras e os servi9os somente podero ser licitados quando: 

I・ ‘ ・  ‘ ・い  ‘ ・． ,"=,"r ・・・  ．・  ・ ‘‘，・  ” ，I, , e 
disponvel para exame dos interessados em participar do processo 
licitatrlo; 
Consta ainda, Planta Baixa, Situa 昏o e Detalhamento, devidamente 
assinado e vlsadQ por seus respons百veis, ft. 24. 
Em sequ'ncia, h' resposta a solicita戸o de ifs. 03, onde o Administrador 
Regional, atravs do Memorando 99/2012 - GAB/RAII1, JustifIcou o 
atendimento da demanda como relevante Interesse p'blico. APROVA O 
PR切tifO BASICO b bXECUTWU e determina a venncaao de saldo 
oramentまrio, fi. 25. 
Consequentemente, encaminha 'os autos a Comissao Permanente de 
Licita戸o e posteriormente a Assessoria T'cnica,' nesta ordem", II. 25; 
H solicita"o e informa戸o de Impacto Oramentrio, as tI. 26/27; 
s ifs. 29/31 consta despacho do DAG encaminhando os autosa 

Comiss百o Permanente de Licita弾o ft. 28; bem como a juntada dos 
DODFs com as nomea戸es de servidores que comp6em a Comisso 
Permanente de Licita弾o. 
Neste momento, a Comiss言o Permanente de Lldta*o/CPL, tz a $intada 
do MODELO PADRO DE CARTA CONVITE, o qual inicialmente. j' Indica 
a Modalidade escolhida (considerando-se ser modelo padro, deixo de 
anexar); 
Neste mesmo sentido, de qual modalidade licitat6ria adotar, o prprio 
valor da Licita戸o dar margem pela escolha da modalidade a ser usada 
pela CPL vejamos a Alnea "a". Inciso I. do Art. 23 da Lei 8.666/93: 
Art. 22. S●o modalidades de licita弾o: 

lii・ convi叫  

Art. 23. As modalidades de licitaFo a que se referem os incisos Ia Ill do artigo 
'nterlor sero determinadas em fun戸o dos seguintes limItes4 tendo em vista o 
valor estimado da contrata9'o: 
I一 para obras e servios de engenharia! 可convite -皿皿ia皿ユ皿4皿皿  
e cinpuen血mil reals)! 

Considerando-se o despacho de if. 58, anexo. do Presidente da Q'L 
indica de forma clara o que determina no Coput Art 38 da Lei 8.666/93, 
ou seja, processo autuado, protocolado e numerado, contando a 
autoriza弾o respectiva. IndIca戸o do objeto e recurso, vejamos; 

Art 38. 0 procedimento da licita戸o ser iniciado com a abertura de processo 
administrativo. devldamente autuado. protorolado e numerado. contendo a 
ant'l・a戸n rrspPrtiva. a indira戸o c;wlnth de seu obteto e do recurso prprio  
para a dpcpeia, e ao qual sero juntados oportunamente: 

Confrol.dofla-Oer*I - cONT 
St Anexo do Palklodobmiti, 14' ind.:, aIs 1401ー  CaP lOolS・900-Rruili&DF 

Foot: (61)2108・3301 - Fir (61)2208.3302 
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Continuando no mesmo despacho de fi. 58. a Comissきo Permanente de 
Liclta戸o/CPL indica como modalidade licitatria o CONVITE, tendo em 
vista o valor estimado para a contrata戸o, ou seja, R$ 148.260,95 (cento 
e quarenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e noventa e cinco 
centavos), valor este previsto na Alnea a", Inciso I, do Art. 23 da Lei 
8.666/93. 

"Oportuno esclarecer que as contrata6es da Administra戸o Pblica 
devem obedecera s normas elencadas na Lei a666/93. Neste sentido, 
obedecendo ao limite orevisto no citado diploma legal, a modalidade de 
licita弾o que se enquadra para que seja eretuaaa a contrataao poaera 
ser a de CONVITE.' (Grifo Nosso). (ft. 58 do processo 
132.001.718/ 2012) doc. anexo. 

Assim, senhor Secretrio de Estado de Transpar'ncia e Controle e 
Auditores de Controle Interno, ainda no despacho de tI. 58, a CPL de 
forma clara e direta, informa que a referi山 contrata貞o 皿  
BESIJETARA EM FRACIONAMENTO DA DESPflA, sen且o vejamos: 

'Por fim, cabe esclarecer que a contrata戸o de empresa, no resultar 
皿』adnnanien如」血s皿a uma vez que esta Administra o tem 
acautelado de cuidado para que a contrata o nao危  a parte de outro 
contrato de obra que devem ser feitos de uma 丘  nica vez'. (Grito Nosso). 
(ft. 58 do processo 132.001.718/2012'l doc. anexo I. 
Diga-se de passagem, a Comiss吾o Permanente de Licita弾oe O" urpo, 
dentro desta Administra弾o Regional, conhecedor de todas as licita6es 
realizadas e a serem realizadas, com competncia para analisar, indicar, 
advertir, recomendar se havia ou n査o possibilidade de fracionamento na 
referida contrata戸o para implanta戸o das lixeiras nesta RAul. 
se a prpria Comissao Permanente de Licita戸o/CPL 血dicou a 
modalidade de licita 各o CARTA CONVITE, bem como informou que 
NO HAVIA FRACIONAMENTO para a referida contra9昏o, n百o havia 
motivo para o Impedimento. 
Diante do exposto acima, considerando-se que o ato administrativo 
desta ASTEC fora praticado dentro dos limites da lei, e baseado em 
informaF6es existentes do processo licitat6rio, requer a reconsidera o 
dessa Secretaria de Estado de Transparncia. 
(Memorando nQ 400/2013/ASTEC・RA-IIfl'. 

湖繊藻轡べ 
 

鶴誕識 
 

縛撃撃難  

I) Situaio F'tica 

Bin sua justificativa, a Unidade nao se manifestou acerca das inconsistncias 
consignadas pela Equipe, relativamente ' ausencia de estudos tcnicos a embasar a 
deflagra9'o do certame em an'lise, raz喜o por que mantemos a impropriedade consignada no 
presente subitem, nos termos do Ac6rd●o 137/2010/Primeira C'mara-TCU: 

CoinroTadudsMa,1ーC ONT 
Ed, Aimo"pa"iodoBmiti,W“・由『， “k 1401 - CE? 7(0か900-Br.・lii・JOE 
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'o山ユ，  

Elabore previamente estudos t'cnicos preliminares que assegurem a viabilidade da 
contrata'o sob os aspectos da eficcia, efici6ncia, efetividade e economicidade, 
com vistas a fundamentar o respectivo projeto bsico, especialmente no que 
come加 diferentes solu96es disponiveis no mercado,' justificativa 血solu o 
especifica escolhida, bem assim ao demonstrativo dos beneficios tcnicos e 
econmicos provenientes de tal escolha, em aten o ao disposto no nit 6; inciso IX, 
da Lei n 8.666'1993 

り  Sltua 加JurIdica 

A anlise tambm n瓦o evidenciou razes de justificativa para a escolha da 
modalidade licitatria (convite), em detrimento de certame de maior amplitude (tomada de 
preos), ainda que referencie manifesta9o da Comiss喜o de Licita'o da Unidade, segundo a 
qual observara,' poca do certame, o princIpio licitatrio de n喜o parcelamento do objeto, 
configurado a partir da realiza o de procedimentos com objetos correlates, conforme 
constatado pela Equipe em pesquisa ao sistema SIGGO (processos n.。s 132・000・25(1/2012, 
132.000.249/2012 e 132.000.757/2012). 

Ai - QUEST O DE AUDITORIA 2 

H projeto bsico"respaldar“叱man山li如t ria e tal projeto foi如ora山山 acor山 com as 
exigncias legais? 

Embora a equipe tenha constatado a existencia山 projeto bsico nos autos 
examinados, a Unidade no anexou rela o formal dos endereos de instala"o das lixeiras 
contratadas, os qud$加ram assinalados apenns na planta de arquitetura. 

撃響り燃講瞬~搬’咽剛棚  

 

『譲，麟灘A'... ‘、 i詳が論「P 

  

Vines atravs deste, 叩resentar as informa96es solicitadas pela 
Controladoria Geral do Distrito Federal em rela o ao processo 
administrativo no 132.001.71812012, tendo em vista que flui responsvel pela 
elabora9且o do projeto山arquitetura. 
Diante do exposto, informo que o projeto foi elaborado com as devidas 
caractersticas 女nicas, attn叱ado 加 normas da ABNT para projetos de 
arquitetura, co皿血do as especifica6es bsicas, situa勘  e loca9'o, 
lembrando que o mesmo nAo' um p可eto executivo da lixeira. Atendendo 
solicita'o do Gabinete desta RA, foi projetada uma lixeira que deveria ser 
instalada nos postes山 endere'amenい， serm血ュgul・r, p・lapoder girar em 
切no do seu pr~o eixo e にr tela perfurada para n ・ acumul日r resIduos 
lfquidos e odores resultantes do lixo a ser depo血ado, conforme proめtil×・  
apresentado a mim, pelo Administrador Regional nomeado' poca. Foi 
indicado em projeto 05 setores e"locais, aproximados, no mapa da cidade, 

Ccntml.d皿血イ加叫ー CON丁  
Ed. Anexo dopalcio dosorid,W ．‘・trials 140】・CEP 70075-900 - Brnflha/DP 
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onde seriam instaladas as lixeiras, conforme foi me solicitado, nas esquinas 
de cada quadra 
(Memorando n 64/201 3/RA-Ill). 

 

か  
臓  嘩購I 「議I 

   

A manifesta 且o da Unidade nEo elide a impropriedade consignada pela eqi即e' 
ao n且o esclarecer a inexistncia 山 re鳩助 formal de instala o dos equipamentos contrataめ5 
no contexto de elabora9o do projeto bsico, raz且o por que mantemos as conclus5es 
relativamente ' presente questo de auditoria. 

A.3 - QUESTAO DE AUDITORIA 3 

助uw paqu加山Pr町ovf伽e con叩IYO加toルda rant可os蜘de血acolha? 

A an'lise da planilha oramentria elaborada pela RA-fli no evidenciou a 
adequa9且o do preo unit'rio estimado de aquisi9o das lixeiras (R$ 134,23) aos praticados em 
mercado, com base em pesquisa de preo e respectiva memria de clculo. 

Em consequencia, a Equipe de Auditoria se deparou com a impossibilidade 
危tica de verifica 耳o da adequa o do custo unit'rio das l奴eiras licitadas aos preos de 
mercado, em raz'o: 

1) das caractersticas prprias do equipamento licitado, derivado de projeto 
arquitetnico personalLcsimo elaborado pela RA・Ill: lixeira com um 
compartimento retangular em tela moeda com haste para fixa 甘o em poste 
山 endere9amen加，  conforme relat6rio fotogrfico constante da questo叱  
audi切ria l.D; 

2) da inexistncia de objeto similar, referncia a fundamentar a pesquisa de 
preos 叱  mercado. 

蝋肺難離灘機職価織馴繊鞘総 I譲競購鰯i繊葦鰯器鷲輪搬議棚騨II 

O preo estimado para aquisiao das lixeiras de PS 134,23 I unid, %i de acordo com 
pesquisa de pre'os e confirmado a pesquisas da Tabela de Custos da SINAPI 
(maio/2012), em anexo. Visto que a lixeira em questlo pesa em ndia 43 kgs e a 
tabela estima um custo de PS 5,27/kg, perfazendo um custo unit'rio total de 
MS 226,61んa, valor ・cirn日 do considera&・ I皿プ日a'山且．  

Os custos estimados P留ao・ equipamentos fixam b・se・do・ tin pesquisa de pre'os 
para 司I昭uel em empresas especializadas e se mostraram 血たniotes aos preos 
constantes da Tabela de Custos da SNAP! (maio/2012), eat anexo. 

Coatroiadc,ia-Geral - CONT 
Ed. Anexo do Palcio do Bunii, 14' andar, saia 1401一  CE? 70075-900 - Basili./DF 

Fone: (6り  2103-3301 - Fax: (61) 2108・3302 
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翻磁臓  I' 鰍曹び灘鷺甑瞬婚謙髄脚難，織麟誉  
Ainda que a Unidade tenha encaminhado no contexto de sua manifesta9o 

planilha emitida pelo sistema SINAPI, n百o integrante originalmente do processo analisado, 
em desacordo com o previsto na Lei no 8.666/93 (arts. 7 e 38), a Equipe de Auditoria 
considera que a HA-Ill comprovou mediante documentaao記αjuada a compatibilidade de 
preo das lixeiras adquiridas aos praticados em mercado, razo por que consideramos clidida 
a impropriedade consignada no presente subitem. 

A.4 - QUESTAO DE AUDITORIA 4 

Audi叫血,戸,I adequadamente fracionada山forma"privilegiar"compeitivida山  e α 
economia山acok? 

Ao agrupar em 丘  nico objeto o fornecimento e Instalado das lixeiras 
adquiridas, a HA-Ill n甘o evidenciou nos autos estudo tcnico acerca das vantagens financeiras 
advindas para a Administra9百o do agrupamento de atividades independentes e n百o 
correlacionadas, em um nico o可eto denominado execu芦ode obra, Tamb'm, no 
considerou as possibilidades 山  ganhos de escala que resultariam da articula9百o institucional 
com 6 rgos integrantes do Governo do Distrito Federal, como a prpria Central de Compras, 
nos termos da Lei n 2.340/99, e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital 1 NOVACAP, 
nos termos do art. 23,§ 10, da lei Federal n 8.666/93. 

Lembramos, ainda, que a caracteriza9喜o dos servios contratados como 
execucgo de obra coin o fornecimento dos equipamentos interps custos adicionais ao objeto 
cactuado. em face do atendimento as normas de seguran9a, contorto, fligiene e sauae, nos 
termos do Cdigo de Edifica9es do Distrito Federal - Lei Disthta! fl' Z.IOI9S, contorme 
anlise desenvolvida na Questo de Auditoria I, item C. 

りl『！即年Ir, ”出即曜’ 静響‘「  

A HA-Ill no se manifestou acerca da presente questo de auditoria 

畑l略騒細構翻議~置選翌隣識I棚澱難難繊題軸職声静 J撃ビ君 

Ent face da ausencia de manifesta9o da Unidade, mantemos a concluso do 
presente subitem. 

(h血olidotis Gemi一CONT 
Ed. Ai比罵o do Pal加h‘切Build, 14.odr,皿k 1401 -CEP70075-9加ーBm●」五./DP 
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は山始  

AS1《ユ'(JESTAO DE AUDITORIA SHouve nomea 加 de executor do con trato e β“" 
atuado atas山ad s normas operacionaispeiS加emes? 

~ 	 A Equipe de Auditoria constatou que o servidor designado para atuar corno 
~executor do （加l声ato山Execu o 山  Obrasげ09/2012, confonne qualificaEo constante山  

matriz de responsabilidade presente neste relatrio, no anexou ao processo os relatrios de 
execu9o das etapas contratadas, nos termos do art. 41 do Decreto n32.598, de 15/04/2010. 

Ressaltamos que a emisso, em 09/04/2013, de termo de recebimento 
PuMs6rio anexo aos autos, no'sustentada por evidencia quantitativa em face 山 no 
localiza9甘o de 33,3% dos equipamentos amostrados durante inspe9o fisica, conforme 
demonstrado no Item D do presente relatrio. 

A Equipe registra que a emisso de relatrios de execu"o ao trmino de cada 
etapa das obras e servi9os contratados' pr-requisito ' liquida弾o da despesa e A emiss且o da 
respectiva Nota de Lanamento (NL), a teor do Inciso 1V do art. 61 c/c o 
art. 62 da legisla o de regncia referida. 

讐n蹴~0瞬鵬1灘戴 	,Ii: 

A RA-Ill no se manifestou acerca da presente questo de auditoria. 

蝿蹴鵬~鵬翻犠幽麟鍛繊動蝋灘撃難翻 ‘鵬織る熟綴  

Em face da ausencia de manifesta叫o da Unidade, mantemos a conclus且o do 
presente subitem. 

CONCLIJSAO RELATIVA AO ITEM A 
~ 

A an'lise conduzida pela Equipe nos trabalhos dc campo evidenciou: 

I) no h' no contexto do processo analisado pathmetros quantitativos ou 
estudos tcnicos 山  demanda que suportem a avalia o objetiva da real 
necessidade da aquisi9'o do conjunto de lixeiras licitado; 

2) a Unidade no empregou a correta modalidade de licita 百o (Tomada de 
Pre9os), a qual deveria agrupar em um五  nico certame uni coiりunto de obras 
pblicas executadas no exerccio, incluindo a instala9甘o das lixeiras. 
Tambm deixou de elaborar o devido parecer juridico a ernbasar o 
procedimento licitatrio nos termos da Lei if 8.66 6/93; 

ContxolsdcqiaGemi - CON丁  
Ed. Anexo do Pijicio do Bwiti, 14' andu, nIt 1401ー  CEP 70073-900ー  BrufIiaFDF 
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3) o projeto bsico no incluiu rela 吾o formalあs endereos de ins回a9百o das 
lixeiras licitadas; 

4) a Unidade demonstrou a compatibilidade do preo dos equipamentos 
contratados ao praticado em mercado, mediante relatrio de cota6es 
emitido pelo sistema SINAPI, ainda que em momento posterior ao 
procedimento licitatrio; 

5) a ILk皿n曹o procedeu ao fracionamento licitatrio, visando A otimiza9go 
dos recursps disponIveis e A amplia 言o da competitividade do certame, em 
desacordo com o art. 23,§ j0, da Lei no 8,666/93; e 

6) o servidor que atuou como executor do contrato n'o desempenhou as 
fun9es de fiscaliza o, nos termos do art. 41 do Decreto n 32・598, de 
15/04/2010, 

2-. PONTO CRITICO DE CONTROLE - REFERENCIA "B" 

瀬輝繊齢「  轍繊鷺鷺‘ 

O ponto crtico de controle prete呼u verificarr,quan典包de竺呼  
adquiridas e instaladas encontra ttinciam門to objetivo na讐manua, ua comwユ」na讐 e essa些  
acordo com as defini96es cio projeto baSico, com respazao em aigwn essuuo uc uemunua 
realizado pela Administra きo. 

B - QUESTO DE AUDITORIA 1 

』 qualsi仙1山de liteiras“山viNdas e instaladas est 山acordo com"real neces話な山 da Regio 
A山，I”加，aa回  

Conforme j' assinalado no - presente relatrio, - a Equipe de Auditoria t 
identificou no context《・ do processo analisado parSiりetros quantitativos叫e三woos tecnicos' 
山manda que suportasse ● avalh9石oo切etiva da real necessidade‘皿 tnstaia9ao ao conjunto cc 
lixeiras licitado. 

Cootmisdorli -Goal - CDII丁 
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	 1,山認 

  

諮嚇難  鵬！ 麟ト」  

  

A RA-ifi no se manifestou acerca da presente questo de auditoria. 

磐  風1押繊  

 

Em face da ausencia de manifesta 各o da Unidade, relativamente ' 
fundamenta 百o tcnica para deflagra o do certame, mantemos a conclus'o do presente 
sub item. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM B 

A ausencia de parmetros e estudos tcnicos no 合  mbito do processo analisado 
no permitiu a Equipe de Auditoria estimar o 可ustamento do nmero de lixeiras contratadas' 
eventual curva de demanda efetiva pelos equipamentos no mbito da RA-HI. 

3 1PONTO CRITICO DE CONTROLE - REFTRENCIA "C" 

繊灘  ,必張け二 

 

に戸”・”誉異ミ拠鼻勲J粉‘臨喜  

   

O objetivo do exame realizado nesse ponto de controle foi verificar se os 
preos cotados e pagos para aquisi9Eo e instala o das lixeiras esto adequados com o preo 
praticado no mercado. 

C - QUEST O DE AUDITORIA I 

O preo山s取●Imち加cite伽do a Instalado, est condizente com opt町o pratica山no merca山’ 

A anlise da planilha oramentria elaborada pela RA-IlI evidenciou que a 
Unidade no demonstrou no contexto dos autos examinados a adequa9三o do preo estimado 
(RS 134,23) de aquisi9o das lixeiras aos praticados em mercado, conforme referido em item 
prprio do presente relatrio (Questきo de Auditoria A3). 

Acrescente-se que o certame realizado agregou ao custo unitrio das lixeiras as 
seguintes parcelas de outros custos diretos, decoitentes da caracteriza9きo do objeto licitado 
como "obra"(Questo de Auditoria A.2), conforme tabela abaixo elaborada a partir da 

一 planilha orament'ria constante no processo analisado: 

CoItholadorla-Geral - CONT 
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Ire 	11,..1,Z; 
Servi i 	Preliminares 
Prate ao e Sinaliza go 1.810,96 
Demoll Ao 2.345 06 
Instala Ao 20.256,32 

. iii' amentos e Acessórios exceto Lixeira 10.913 50 
Servi os Com . lementares 
Lim. •••• • Geral 2.417 12 
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'skErtgitrItS At' '. '1* 	q 	ilIPJ 	" 	''' it. 2,1. 	V s 

Detalhando alguns itens constantes da planilha oramentria da Unidade, a 
Equipe observou a inclusAo inadequada de itens adicionais, os quais ilk) Sc correlacio興n 良  
e,面9o do objeto pactuado (instala o de lixeiras), conforme se demonstra na tabela a 
seguir: 

Detalhando alguns flans constantes da planilha orçamentiria da Unidade, a 
Equipe observou a inclustio inadequada de itens adicionais, os quais nao se correlacionam 
execução do objeto pactuado (instalagao de lixeiras), conforme se demonstra na tabela a 
seguir 
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Ressalvamos que a planitha oramentria referente ao certame licitatrio 
agregou ao cus加 unitrio das lixeiras a aquisi9査o 山 maquinrio para fabrica きo dos 
equipamentos no total de R$ 3.914,46 (incluindo o BIN proporcional), o qual deveria ser 
f&necido exciusivamente pela empresa contratada nos termos do item 3 do Caderno de 
Especifica6es anexo ao processo em exame. Demonstra-se: 

Ressalvamos que a planilha otr,amentiria referente ao certame licitatário 
agregou ao custo unitário das lixeiras a aquisição de maquituirio para fabricaçâo dos 
equipamentos no total de Id 3.914,46 (incluindo o BDI proporcional), o qual deveria ser 
fomecido exclusivamente pela empresa contratada nos termos do item 3 do Cademo de 
Especificações anexo ao processo em exame. Demonstra-se: 
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3 270 00 Serra Policorte 
Furadeira Elétrica 3 390 00 
Lixadeira Elétrica 3 270 00 
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Nas tabelas abaixo so apresentadas as decomposi9es dos custos unitrios 
integrantes da planilha elaborada pela Unidade e da proposta da licitante vencedora: 

Nas tabelas abaixo silo apresentadas as decomposições dos custos unitarios 
integrantes da planilha elabomda pela Unidade e da proposta da licitante vencedora: 

I 

'' 'ninIii41ç 1 
--. 17 7 .,   -a 

Lb,,O 
134 23 15512 25 06 	91 78 40 19 

2. Decom ・ osi o dos Custos いiltrjos icitante Vencedora) 2. Decom osi o dos Custos Unitirios icitante Vencedora) 

Contol8dtha-Ocn】  ー  CONT 
Bdんtao do Pal女いdo Build, Ir・nd町， “k1401一CEP 7加”』叩ーBr.組i・ノOF 

Fome:固)2108-3301 1 Fax:回）2108-33m 

Controladoria-Geral - CONT 
Ed. Mexo do Paldelo do 13urid, 	Radar, sala 1901- CEP 78075-900 - Braallia/DF 

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

) 



山‘1“ね・“d Conlinladoria-toral IS dc2S 113 de 28 

A Equipe registra ainda que a an貞lise血 Bonifica 百o 中  Despesas Indiretas 
(BDI), constante da proposta vencedora, demonstrou que a Unidade admitiu a incluso de 
tributos, itens e percentuais n百o previstos no Acrdo if 3251200711'CU/Plenrio, situa弾o a 
caracterizar o acrscimo irregular do montante de R$ 3.605,85 ao objeto executado, confonne 
tabela a scgifr: 

A Equip° registra ainda que a análise da Bonificarrão de Despesas Indiretas 
(BD», constante da proposta vencedora, demonstrou que a Unidade admitiu a inclusio de 
tributos, itens e percentuais não previstos no Acórdlo n° 325/2007/TCU/Plenfirio, situaçâo a 
caracterizar o acrnschno irregular do montante de R$ 3.605,85 ao objeto executado, conforrne 
tabela a segu'r: 

• . ; 1 	ii i l i Ill 	F 5:41„.: 	• 
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A RA-m no se manifestou acerca da presente questo dc auditoria. A RA-III não se manifestou acerca da presente questão de auditoria. 
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Em face da ausncia de manifesta 且o da Unidade, relativamente ' composi9o 
de custos dos equipamentos contratados, mantenios a conclus'o do presente subitem・  

Ress小amos que a anlise das justificativas da Unidade relativamente “● custo 
unitrio do equipamento contratado j' integra a manifesta9'o do Controle interno na questac 
de Auditoria A.3 do presente relatrio. 

Em face da ausência de manifestaçâo da Unidade, relativamente composiçao 
de custos dos equipamentos contratados, mantemos a conclusão do presente subitem. 

Ressaltamos que a anilise das justificativas da Unidade relativamente ao custo 
unitirno do equipment() contratado ji integra a manifestação do Controle Interno na Questão 
de Auditoria A.3 do presente relatório. 

CONCLUS O RELATIVA AO ITEM C 

l)aR.A-lilnめevidenciou mediante pesquisa山preos prpria o可ustamento 
do preo unitrio estimado das lixeiras contratadas aos praticados em mercado; 

2) houve a incluso山 itens adicionais integrantes de outros custos diretos da 
aquisi9甘o 山  maquin'rio para hbrica 肋  doa equipamentos, ambos nao 
correlacionados a execu 甘o do objeto pactuado, totalizando R$ 11.818,01; e 

3) a anlise da Bonifica9o de Despesas Indiretas (BDI), constante da proposta 
vencedora, demonstrou que a Unidade admitiu a inclus'o de tributos, itens e 
percentuais no previstos no Acrd吾o ず  325/2007ITCU,Plenrio, situa9'o a 
caracterizar o acrscimo inegular do montante de itS 3.605,85 

CONCLUSÃO RELATIVA AO ITEM C 

1) a RA-III não evidenciou mediante pesquisa de preços própria o ajustamento 
do prep unitário estimado das lixeiras contratadas aos praticados em mercado; 

2) houve a inclusão de itens adicionais integrantes de outros custos diretos da 
aquisição de maquinirio para fabricação dos equipamentos, ambos nSio 
correlacionados execução do objeto pactuado, totalizando RS 11.818,01; e 

3) a análise da Bonificaçao de Despesas Indiretas (BDI), constante da proposta 
vencedora, demonstrou que a Unidade admitiu a inclusão de tributos, itens e 
percentuais não previstos no Acórdlo n° 325/2007/TCU/Plemirio, situaçâo a 
caracterizar o acréscimo irregular do montante de RS 3.605,85 
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4 1 PONTO CRITICO DE CONTROLE - REFERENCIA "D" 

~~碑~麟’競瀞~犠‘輔轍難  

D - QUE STAO DE AUDITORIA 1 

H evidncias ik que as阪'irロ・“町a,・州b・ノommtodas Instaladas nos toca脅especificados? 

4t1)Amostragexn das lixeiras instaladas 

4 - PONTO CRÍTICO DE CONTROLE - REFERÊNCIA "D" 

INESIANSitniganfiteaVaratintaatiatairArtaki 

D - QUESTA0 DE ALTDITORIA 1 

Hsi evidências de que as tixeiras adquiridas foram todas instaladas nos locais e,specificados? 

+.1)Amostragem das 	instaladas 

A fim de verificar a efetividade da instala9Ao das lixeiras na R-Til, a Equipe 
realizou inspe'o fisica, com base cm 24 endere9os constantes da 回anta de 日“iuitetun, 
selecionados por amostragein aleat6ria, conforme tabda abaixo: 

A fim de verificar a efetividade da instead° das lixeiras na RA-III, a Equipe 
realizou inspedo &ilea, com base em 24 enderegos constantes da plants de arquitetura, 
selecionados por amostragem aleat6ria, conforme tabela abaixo: 
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QNB 04 01 

CNB 03 01 
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VIM CN8 °2 ...„,, CNB 01 

01 

01 

Cl/C2 a i 

C5/C7 01 

:II Patera do Role4do 01 

- 	.!.-Migabillr,"51; 

A inspe9言o foi conduzida nos dias 07/06/2013 e 10/06/2013 e acompanhada 
pela Diretoria de Obras da Administra"o Regional de Taguatinga・  A margem de erro da 
amostra ' dc 20 pontos percentuais, para mais ou para menos. 

A inspeção foi conduzida nos dias 07/06/2013 e 10/06/2013 e acompanhada 
pela Diretoria de Obras da Administração Regional de Taguatinga. A margem de erro da 
amostra de 20 pontos percentuais, para mais ou para menos. 

Os resultados do teste esto resumidos na tabela abaixo: Os resultados do teste estão resumidos na tabela abaixo: 
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A seguir s甘o apresentados os戸ncいais achados quantitativos da inspe9o 

realizada pela Equipe: 

I) em rela9o aos locais de instala 且o assinalados no projeto de arquitetura, 
foram identificadas 66,7% das lixeiras amostradas; 33,3% dos equipamentos no se 
encontravam nos endereos definidos pela RA-Ifl, propor o a evidenciar quantitativanl日Me 
descumprimento parcial do objeto pactuado; 

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

I) em relação aos locais de instalagilo assinalados no projeto de arquitetura, 
foram identificadas 66,7% das lixeiras amostradas; 33,3% dos equipamentos não se 
encontravam nos enderegos definidos pela RA-III, proporgao a evidenciar quantitativamante 
descumpriraento parcial do objeto pactuado; 
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2) nAo foram localizadas 8 lixeiras constantes da amostra: 5 no bairro QND 
(21%), 1 no CNA (4,1%), uma no bairro CNB (4,1%) e urna na praa do rel6gio (4,1%); e 

3) com base no erro amostral calculado (20 pontos percentuais, para mais ou 
para meno叫a Equipe pode inferir que a propor ●o de lixeiras nb localizadas nos endere9os 
listados pela BA-ill deve se situar entre 13,3% e 53,3% do total dos equipamentos 
contratados. 

2) nao fomm localizadas 8 lixeiras constantes da amostra: 5 no bairro QND 
(21%), I no CNA (4,1%), uma no bairro CNB (4,1%) e uma na praça do relógio (4,1%); e 

3) com base no erro amostral calculado (20 pontos percentuais, para mais ou 
para menos), a Equipe pode inferir que a proporçáo de lixeiras nlo localizadas nos endereços 
listados pela RA-III deve se situar entre 13,3% e 53,3% do total dos equipamentos 
contratados. 

Segue abaixo documenta 百b fotogrfica da amostra realizada: Segue abaixo documentaçáo fotogrifica da amostra realizada: 

PROCESSO N° 308.000.208/2012 
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Endereço: QND 46 Endereço: QND 42 

Inspegio Maim: Moira Localizada Insperito Fisica: Lb:efts Localizada 

Sitaaçio: Em bom estado Situaçlo: Em bom estado 
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En de r叫o: QパD 39 Endereço: QND 39 Endereo: QND 37 Endereço: QND 37 

Inspeflo Fsica: Lixeira N Oレ,calizada Inspeflo 	Lizeira N 0 Localizada 

Situaio: N O Localizada no endereo Sitnaçlo: N 0 Localizada no endereço 

Inipeio EStica: Uni『・ N O Localizada Inspeçao Mica: 'heirs N 0 Localizada 

Situa戸o: NAO Localizada no ender叫o &MOW: NAO Localizada no endereço 
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PROCESSO N' 308.000.208/2012 
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Endereço: QNE 07 Endereço: QNE 21 

Inspeglio Fisica: Lixeira Localizada Inspellio Malta: Lizetra Localizada 

SituaçAo: Em bom estado Situaflo: Em bom estado 
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Situaio: Em bom estado Munk: Em bom estado Situaio: Em bom atado Situnio: Em bom estado 

Ender叫o:QNE乃  Enderego: QNE 23 Endereo:QND 04 Endereço: QND 04 

mp叫轟oルIcm Ll工eira Localix血d・  Inspeglo 	Lixeira Localizada Inspe"o FluIes: I血・k冨 Local血昌da Inspeçlo Fisk*: Lixeira Localizada 
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Endereço: QND 06 Endereço: QND 08 

InspeOes Física: Lixeira Mo Localizada Inspegio Fisica: Lixeira Mo Localizada 

Situaglio: Lixeira Pao Localizada Wm:0o: Lixeira Nio Localizada 

Cuniroladods~司  ー  CONT 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 3ぐ血“丑『‘皿1且 14川  CEP 70075・9加一East fiaノDF 

Fone: (6D2108-3301一 Fax: 〔‘り2108-3302 

Controladoria-Gen1 - CONT 
Ed. Anexo do Palicio do Burin, 14° War, sale 1401 - CEP 70075-080 - Bras( rui/DF 

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

本ーー

Á. ContraSoda-Gera! ユ3 de 28 23 de 28 



II 12 12 

Endereo:QND 10 Endereço: QND 10 

Inspe"o Fisk出L」工eimMo Localizad且  Inspeflo Mica: Lizeira Nio Localizada 

Situaio: Lixeira Nib localizada Situa0o: Lixeira NAo Lomita's!' 

Endereo: CNBIZ Endereço: CNB12 

In●pe'io川血a: Lixeira Localizada Inspeflo Plates: Lixeira Locallzada 

Situa,io: Em bom citado Situnlo: Em bom estado 
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PROCESSO N° 308.000.208/2012 
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Endereço: CNB 13 Endereço: CNB 12 

Insper,iio Mica: Lixeira Localizada lospeflo Fides: Lixeira Nlio Localizada 

Sitnaflo: Ern bom estado Situado: Lheira Mo Localizada 
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Inspe*o馴lie昇： LI工eiraN如U比奪“ad且  Inspaglo Milan Lixelra Nit° Loadizada 

En der叫o: CNB 10 Endereço: CNB 10 

Inspe'lo寅des: Lixek・ I」・C血Hz山  Inspertio Pistas: Lixeira Localizada 

Lademo:CNAI-PnpdoD! Enderep: CNA 1 - Praça do DI 

S脱U叫Lo: Em born estado Sltusflo: Em bom estado Sinユa,io: Lixeira Nbo U比血liz重d・  Manic: Lixelra Nio Locallzada 
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PROCESSO N' 308.000.208/2012 
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Endereço: CNA 03 Endereço: QNB 04 

Inspeçlo Racy Lixeira Localizada InspeOlo Mica: Lixeira Localizada 

Sltuaflo: Em bom estado Sltuagio: Em bom estado 
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Endereço: CNB 03 Endereço: CNB 02 

Inspedo Risks: Lixeira Localizada Inspedo Fides: Lixeira Localizada 

Situado: Em bom estado Situado: Em bom estado 

PROCESSO N°308.00010812012 
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Endereço: CNB 01 Endereço: Cl/C2 

Inspeção Flues: Mein Localizada Inspeção Mica: Lixeira Localizada 

Situado: Em bom estado Situação: Em bom estado 

Caiuotsdoth-Oenl - COWl 
Ed. Anexo do Nlob doBudti, IC ・m」・;ssla 1401 -d11P7X75-9叩ーBrnfli・ノDF 

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

Coniroladoria-Geral - CONY 
Ed. Anexo do Facia do Budd, IC ender, sea 1401 - CEP 70075-900 - Breallia/DF 

Pone: (61)2108-3301 - Fax: (61)2108-3302 
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Endereço; C5/C7 Endereço: Prom do Relógio 

Iniptclo Mica: Lixeira Localizada Inspeção Neu: Weirs NÃO Localizada 

Situado: Em bom eitado Situado: NÃO Localizada 

と題i 婆Ii 1r 轍I 嘩蝋磁；  価i 

 

A RA・HI n告o se manifestou acerca da presente quest百o de auditoria. A 	não se manifestou acerca da presente questAo de auditoria. 

~ 【  嘩’嵐準猛翻鵬』綴鵬難I稽鄭“難り閥堀翻験鋤l 
Em face da ausencia de manifesta9●o da Unidade, mantemos a conclus'o do 

presente suoitem. 
Em face da ausencia de manifestaçâo da Unidade, mantemos a conclusão do 

presente subitem. 

CONCLLJSAo RELATIVA AO ITEM B 

鴛 Comevidncias quantitalaos endereos concaracterizar inexecu難驚勢灘灘灘羅嘗繊  

CONCLUSA0 RELATIVA AO ITEM D 

Com base nos resultados da amostra selecionada, a Equipe não disp5e de 
evidencias quantitativas a confirmar a adequação da efetiva instalação das lixeiras amostradas 
aos endereços constantes do projeto de arquitetura elaborado pela RA-III, situação a caracterizar inexecuglo parcial do objeto. 

"An"Ddo h田。doB"d叫 Iぐ面d誉巴，」烈二曇輝畿 - CON?Pd. Anexo do Palcio do BuM, 14 sAdar, sala 1401 - CEP 70075-900 -BrasfljaJflF 
‘ー“’、u」’''vか’"‘ー  raE (L)21".3302 

Controladoda-Geral - CONT Bd. Arica° do Palicio do Buriti, 14' Nadir, sal* 1401 - CEP 70075-900 -Brasilia/DF 
Fane: (61)2108-3301 - Fax: (61)2108-3302 
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Em razAo das conclus6es apresentadas no presente relatrio, recomendamos A 
Uni.frila: 

1) proceder A instaura'o de Tomada de Contas Especial em face de: 

1.1- exis叱・eia de potencial dano estimado em ItS 15・423,86(＆ュbitem 
2 e 3 da conclus且o relativa ao item C). derivado de custos 
adicionais incluindo aquisi声）  山  maquinrio 声ra a fabrica加  
dos equipamentos e a incluso de tributos itens e percentりais no 
integrintes da Bonifica9o de despesas Indiretas ー BDI, nos 
termos do Acord且o 325/2007ITCIJ/Plen'rio; e 

1ユ．  da ausncia de evidncias quantitativas a con叩rout a efetiva 

血stala弾o de todas 日a lixeiras adquiridas (Conclus且o relativa ao 

Item功；  

2) proceder s aDura96es necessrias em raz押 da inexecu豊鷲き豊
婦to contratado, objetivando ' aplica包das san es per誉讐祭豊
姦5Si石辰ii'iV.血58; art. 66f e art.87, todos da参:i n 8・6“ノ93・ c/c 
o Decreto ir 26.851/2006 (Concluso relativa ao Item D); e 

3) proceder A nnurncAo de resDonsabilidade disciplinar em razo鷲窓票
姦品; 1面e1to provis6rio velo executor do contrや色警ucI竺
ニ嵩gI；姦着0191'il‘ふn face da no localizaりde き3！聖円！  
uvui Ulan.' 	--------------- -加ザ％,si讐ぱ  -equipamentos p1iincftndfl em insueco fisica, conforme 繋鷲需 
器蹴識iプe das falhas de fiscaliza9加 consignadas・  na questo de 

auditoria A.5. 

Brasilia, 20 de fevereiro dc 2014. 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DISTIUTO FEDERAL 

ー  

Ed. Anexo do PaUc lo do Buriti・ 14 ・dl農畿謂l認農“i豊溜器益  
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