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RELAT6RIO DE INSPE叫O N。  1O/2013-DIRAG-IJCONAG/CONT/STC 

UMDADE: ADMINISTRACAO REGIONAL DE ITAPO - ILk XXVIII 

PROCESSO No: 480.000.293/2013 

ASSUNTO: Inspe9きo com o objetivo de verificar denncia veiculada nos 6 rgまos de 
imprensa acerca da aquisi戸o e instala9きo de lixeiras pelas Administra6es 
Regionais. 

Senhor Diretor, 

Em atendimentoa determina9きo contida na Ordem de Servi9o n。  50/2013- 
CONT/STC, de 02/05/2013, do Controlador-Geral da Secretaria de Transparncia e Controle 
do Distrito Federal, apresentamos o relat6rio decorrente dos trabalhos de inspe9且o realizada 
no Processo ri0 308.000.057/2013, tendo por objetivo apurar denncia veiculada em 6 rgきos de 
imprensa, acerca da supostas irregularidades no processo de aquisi9且o e instala9ao de lixeiras. 

O trabalho de inspe9ao foi realizado no periodo de 15/05/2013 a 28/05/2013 
com o objetivo de emitir opiniきo sobre a denncia veiculada em 6 rgきos de imprensa acerca de 
supostas irregularidades no processo de aquisi9甘o e instala9o de lixeiras pelas 
Administrac6es ReQionais 

. Os exames consistiram na an自lise do processo !111 epigrafe, com e nfase aos 
atos ce ncitaao e pagamento ca aespesa dos equipamentos instalados. 

」墨盤 	 臨ミI引灘康搬，融I皿勘瀬】買難風轟嘱 	 」島 
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METODOLOGIA 

A elabora 谷o do Plano de Auditoria considerou as denncias veiculadas em 
6rgきos da imprensa quanto a possivel pr自tica de sobrepre9o na cotaao e estimativa de 
quantitativo das lixeiras adquiridas e instaladas. 
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PROBLEMA FOCAL DA AUDITORIA 

A equipe formulou o seguinte problema focal de auditoria: 

Em queprqpordo a Adm加istra cdo Regiond deli叩oら durante o exerccio 
de 2013, sega加 as normas de licitafdo e os princゆios da Administrafdo 
Pblica na aq厨ido e instalado de lixeiras, especialmente quanto ti 
estimativa do quan庇ativo, preo e especひica戸es dos bens? 

PONTOS CRITICOS DE CONTROLE 

Com base nas denncias veiculadas nos 6 rg甘os de imprensa, foram 
identificados os Pontos Crticos de Controle, detalhados na respectiva Matriz de Planejamento 
Por Questes de Auditoria, com vistas a elucida9巨o do Prblema Focal de Auditoria, 
agregando as exigencias da Ordem de Servi9o n2 50/2013, no conjunto dos exames propostos. 

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

descrito no projeto bsico. 
C. Adequaao da cota9ao dos pre9os das lixeiras aos pre9os praticados no mercado. 
D. Adequa叫o da instalaao dos equipamentos em face do que foi planejado pela 

Unidade. 

QUESTOES DE AUDITORIA 

Tendo por fundamento os Pontos Crticos de Controle, foram formuladas as 
questes de auditoria, abaixo descritas, com detalhamento de procedimentos de auditoria 
especificos, que visaram a instruir a operacionaliza9ao das a96es de controle a serem 
desenvolvidas: 
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A 
Adequação formal do 
procedimento is normas 
básicas de licitação. 

A I A modalidade de 	icitação utilizada encontra 
suporte fatico e jurid co? 

1.1 

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

1.2 

. 
A 3 Houve pesquisa de preço valida e comprobatória 

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 6 necessidade da 
Unidade, em face do que 
restou descrito no projeto 
básico. 

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

2.1 

C 

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

C.1 

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

3.1 

D 

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

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

遭鯨瀬  30-1/ 

    

 

欄  

  

  

：烈”雌  rxrp5,, 

   

    

O presente relat6rio decorre de determina9谷o contida na Ordem de Servi9o n。  
50/2013-CONT/STC, publicada no DODF no 090, de 03/05/2013, objeto de inspe9o 
derivada de denncias de irregularidades relacionadas' execu9まo contratual de fornecimento 
e instala叫o de lixeiras pblicas no a mbito da RA-XXVIH, nos termos do Edital de Convite 
n07/2013 e Contrato de Execu9甘o de Obras n308057/2013. 

0 presente relatório decorre de determinação contida na Ordem de Serviço n° 
50/2013-CONT/STC, publicada no DODF n° 090, de 03/05/2013, objeto de inspeçâo 
derivada de denimcias de irregularidades relacionadas execução contratual de fornecimento 
e instalação de lixeiras públicas no âmbito da RA-XXVIII, nos termos do Edital de Convite 
n° 07/2013 e Contrato de Execução de Obras n° 308057/2013. 

一。 ‘ハー ,ーハ．一  Os trabalhos foram conduzidos na sede da Unidade no periodo de 15/05/2013 

a でノInI'u ii e incluiram a ventica9'o de documentos do objeto contratual nos termos de 
enuervaniento cie instaia9ao aos equipamentos, a tim de analisar a adequa9ao da despesa え  

Os trabalhos foram conduzidos na sede da Unidade no period° de 15/05/2013 
a 28/05/2013 e incluiram a verificação de documentos do objeto contratual nos termos de 
endereçamento de instalação dos equipamentos, a fim de analisar a adequação da despesa h 
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luz da legisla o vigente. luz da legislação vigente. 

A despesa correu a conta do programa de trabalho 15.451.6208.1110.9680 
Execu叫o de Obras de Urbaniza9百o - Realiza戸o de Obras de Infi-aestrutura e Urbaniza o, 
constante da Lei Orament自ria Anual, em favor da empresa CERTO Construtora E 
Logstica Ltda・, CNPJ n。  72.642.374.0001/11, no montante de R$ 143.787,49, referente 
instala9ao de 175 lixeiras e foi empenhada em 02/04/20 13 mediante a NE no 00063-20 13, na 
modalidade global. 

A despesa correu A conta do programa de trabalho 15.451.6208.1110.9680 - 
Execuçao de Obras de Urbanização - Realização de Obras de Infraestrutura e Urbanização, 
constante da Lei Orçamentiria Anual, em favor da empresa CERTO Construtora E 
Logistica Ltda., CNPJ n° 72.642.374.0001/11, no montante de R$ 143.787,49, referente A 
instalação de 175 lixeiras e foi empenhada em 02/04/2013 mediante a NE n° 00063-2013, na 
modalidade global. 

Os servidores participantes do procedimento licitatrio e consequente ajuste 
contratual sao demonstrados na matriz de responsabilidade abaixo: 

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

pl'r 
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PROCEDIMENTOS PARTICIPANTES 
NOME 

RESPONSÁVEL 
CARGO MATRICULA 

N° 
ATIVIDADE 

Abrir Procedimento 
Licitatdrio 

Administrador 
Re:ional 

"*.911-• Al 

Elaborar Projeto 
Disko 

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

Elaborar Projeto de 
Ar $ ultetura 

• Diretora de Obras "*.283-** E 

Elaborar Caderno de 
Es• ecifica des 

Diretora de Obras *".283-** E 

Elaborar Planilha 
0 amentiria 

Gerente de Execução 
de Obras 

**".125-** E 

Aprovar Projeto 
Básico 

Administrador 
Regional 

***.911-* fia 

Emitir Parecer 
Jurídico 

Chefe ASTEC **".136-** E 

Aprovar a Despesa Administrador 
Re:ional 

*n.911-* A2 

Licitar Objeto Presidente da 
Comissão de 

Licita ao 

"*.396-** L 

Homologar Licitação 
e Ad udicar Ob eto 

Administrador 
Re:ional 

as.0911-* Al 

Assinar Contrato Administrador 
Re:ional 

*".091I-• Al 

Fiscalizar Contrato Executor do 
Contrato 

*".126-** F 

Executor do 
Contrato 

***.352-** F 

Atestar Notas Fiscais • Executor do 
Contrato 

*".126-** F 

Executor do 
Contrato 

•44.352_44 F 

Autorizar o 
Pagamento da 

Des $ esa 

Administrador 
Regional 

"*.911-• Al 
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Liquidar e Pagar a 
Despesa 

Gerente de 
Orçamento, Finanças 

e Contratos 

*.**".261-* 	I P 

, 

LEGENDAS Al-AUTORIZAR 
5 	' 

" r A2-APROVAR 
E = ELABORAR 

L = LICITAR 
C = CONTRATAR 

F .= ATESTAR E FISCALIZAR 
1 P P = LIQIRDAR E PAGAR 

" 

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

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

A an自lise incluiu entrevista com a atual Diretoria Geral de Administra9きo da RA- 
XXVIII, realizada por ocasi言o da apresenta9ao da Equipe na sede da Administra9ao Regional 
do Itapo5, seguida do exame explorat6rio dos processos requisitados, do qual resultou o 
seguinte diagrama de verifica弾o de riscos que orientou os trabalhos de camno da Eauine de 
nuciitona: 

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

DIAGRAMA DE VERIFICACÂO 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. 

• Não 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 BIDI - Bonificação de 
Despesas Indiretas. 

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

• Ausência 	de 	relatórios 	de 
circunstanciados 	de 	execução 	dos 
serviços. 

• Ausência de recebimento provisório e 
definitivo do objeto. 

• Ausência de contabilização de mobiliário 
urbano e incorporação patrimonial. 

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

contribuições previdenciárias. 
• Ausência de emissão de documentação 

tributária acessória por retenção de ISS e 
INSS 
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1 1PONTO CRITICO DE CONTROLE - REFERNCIA "A" 

  

  

' ，瓢誌 iIJ 

  

O objetivo do exame desse ponto critico de controle consistiu em verificar se o 
procedimento licitatrio utilizado pela Administra9ao Regional atendeu a norma geral de 
licita95o e guarda conson含ncia com o entendimento prevalente dos 6 rgaos de controle. 

A.1 - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

1.刀A modalidade de licitacdo utilizada encontra suporte fitico e jurdico? 

Situa戸o ftica a embasar o procedimento licitat6rio 

Em an'lise a s justificativas apresentadas pela Unidade para deflagrar o 
procedimento licitat6rio em exame, a Equipe de Auditoria' nきo identificou no contexto do 
processo analisado par合metros quantitativos que permitissem a avalia9をo objetiva da real 
necessidade da instala9ao do conjunto de lixeiras licitado. 

A Equipe registra ainda que a ausencia de invent貞rio do mobilirio urbano j' 
instalado え  poca do procedimento examinado tamb'm impossibilitou a estima叫o do estoque 
fisico e as condi96es de uso e conserva9ao dos equipamentos existentes na RA・XXVIII ao 
tempo da deflagra9甘o da licitaao. 

Suporte juridico a embasar o procedimento licitatrio 

An貞lise dos atos relacionados A deflagrafao do certame 

A Unidade, embasada no Relat6rio T6cnico (fi. 46) elaborado pelo Chefe da 
Assessoria T6cnica, empregou a modalidade Convite, de acordo com o art・23, inciso I, alinea 
"a", da Lei 8.666/93, utilizando-se de programa de trabalho destinado a execu きo de obras de 
urbaniza 且o. 

Embora a Equipe de Auditoria julgue inadequada a realiza声o da despesaa 
conta de obras e servi9o de engenharia, conforme esclarecido na Quest5o de Auditoria A.2 e 
Quest谷o de Auditoria C. 1, a op9ao adotada pela Unidade, entretanto, deslocaria 
necessariamente o procedimento licitat6rio para uma Tomada de Pre9os, de modo a reunir, em 
hnico certame, obras de infi-aestrutura fracionadas em distintos processos durante o exercicio 
de 2013, como as derivadas dos Processos n.。s 308.000.017/2013, 308.000.051/2013, 
308.000.028/2013 e 308.000.093/2013. 
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A Equipe constatou que a deflagra きo do procedimento licitat6rio em exame 
n乞o foi precedida de aprova叫o formal de Projeto B自sico por autoridade competente nos 
termos do Inciso I,§ 2。, do art. 7。, da Lei Federal n。  8 .666/93, situa 乞o a caracterizar, no 
plano hipottico da norma do diploma licitat6rio, apesar de parecer favorvel a legalidade do 
certame e da despesa, nos termos de manifesta弾o da ASTECIRA-XXVIII, emitido em 
19/11/2011 (fls.45). 

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

disponibilidade de recurso financeiro e oramentrio advindo de lei especifica e pela 
falta de um planejamento que direcionasse a op叫o por modalidade licitatria 
diversa (que responde ao item A.4-Questo de Auditoria 4), al'm do lapso temporal 
que separa uma contrata叫o da outra. 

Assim, justificamos a escolha do rito Carta Convite como delimitador da pretendida 
contrataAo, tendo em vista, tamb'm, o valor apuratrio da despesa, contido na 
planilha oramentria, que acompanha o projeto b'sico aprovado pelo prprio 
ordenado, de despesa,d pdgina 21 (que responde ao item A.2-Quest'o de Auditoria 
2) 

心ー→舞蘇ョ  

Em sua justificativa, a Unidade n瓦o se manifestou acerca das impropriedades 
consignadas pela Equipe, relativamente え  ausencia de estudos tcnicos a embasar a 
deflagra9きo do certame em an自lise, em desacordo, por exemplo, com reiterada jurisprudencia 
derivada de decis6es dos 6 rg乞os de controle externo, como a exarada pelo Tribunal de Contas 
da Uniきo (TCU) no Ac6rd且o 137/2010!Primeira C'mara: 

Elabore proviamente estudos t'cnicos preliminares que 
assegurem a viabilidade da con七ra七a9ao sob os aspec七os 
da efic白cia, eficiencia, efetividade e economicidade, 
com vistas a fundamentar o respectivo projeto b'sico, 
especialmente no que concerne さ  s diferentes solu9うes 
吐sponiveis no mercado, a justificativa da solu9さo 
especlfica escolhida, bem assim ao demonstrativo dos 
benef cios t'cnicos e econ6micos provenientes de tal 
escolha, em a七en9ao ao dispos七o no ar七 ．  6。 , inciso ェx, 
da Lei no 8.666ノユ993. 

A jurisdicionada alega em sua manifesta9巨o a escolha da modalidade 
empregada, carta-convite, em razao da exist6ncia de disponibilidade de recursos 
orament自rio-financeiros derivados de lei especifica (Emenda Parlamentar) e da ausencia de 
planejamento que direcionasse a op9きo por modalidade licitat6ria diversa, justificativas 
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tamb6m nきo alcan9adas pela jurisprudencia do TCU, como se ve no Acordo 
2080/2007/Plen血rio-TCU: 

Ac6rdao 2080/2007 PIen貞rio-TCU 

Realize o planejamento prvio dos gastos anuais, de modo 
a evitar o fracionamento de despesas de mesma na七ureza, 
observando que o valor limite para as modalidades 
licitat6rias 白  cumulativo ao longo do exerclcio 
financeiro, a fim de nao ex七rapolar os limites 
estabelecidos nos artigos 23, § 2 。 , e 24, inciso II, da 
Lei n。  8.666ノユ993. 

Pelo exposto, consideramos que as justificativas apresentadas pela Unidade no 
elidem as irregularidades consignadas no contexto da presente questao de auditoria. 

A.2 - QUESTAO DE AUDITORIA 2 

1.2) H projeto bむico a re響;aldar " demanda licitatria e W prq加bfoi elaborado de 
acordo com as exigncias legais? 

Em an自lise a documenta叫o relativa a defmi叫o do objeto a licitar, constatamos 
que a Unidade n百o fixou o quantitativo de lixeiras a adquirir, com o grau de precis且o previsto 
na norma do§ 4。  do art. 7。  da Lei n 8.666/93, entendimento corroborado pela simples leitura 
do item denominado "Observa96es Preliminares", integrante do Projeto Bsico (fis. 2 a 16), 
verbお：  

Os quantitativos apresentados na planilha da ADMINISTRAく】A0 ndo devero ser 
tomados como definitivos haja visto que apenas subsidiam a compreensao do 
conjunto das Obras e/ou Servios a serem executados , e os pre9os unitrios foram 
colhidos na Tabela de Pre9os de Servi9os e Insumos - SINAPI ー  fornecidos pela 
CEF - Caixa Econ6mica Federal, e na tabela de Cadastro de Servi9os - DE ー  
fornecido pela NOVACAP, no que coube?' (destaque nosso) (sic) 

Ressaltamos que ao n且o fixar com exatidao o quantitativo de lixeiras a adquirir, 
a Unidade comprometeu a consistencia das estimativas de pre9os constantes da planilba 
or9amentria integrante do ato licitat6rio, em face da possibilidade de variaao flitura na 
entrega do objeto licitado, decorrente de ato discricion'rio da Administra戸o, em ofensa ao 
princpio da vincula戸o ao instrumento convocatrio previsto no art. 3。  da Lei Federal 
n &666/93; 
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Acrescente-se ainda que no Projeto de Arquitethra e Projeto Bsico, no 
constam uma lista de endere9os de instala9ao das lixeiras (176). A h nica referncia dos 
endere9os de instala9言o das lixeiras encontra-se na Planta de Arquitetura (fl.23), que apenas 
localiza graficamente os devidos locais. 

A Equipe lembra ainda que a caracteriza弾o dos servi9os contratados a conta 
de obra e servi9o de engenharia interp6s custos adicionais ao objeto pactuado, em face do 
atendimento a s normas de seguran9a, conforto, higiene, sade e acessibilidade, pela via da 
aplica 言o da Lei Distrital n 2.105/98 - C6digo de Edifica6es do Distrito Federal. Como 
exemplo cita os itens relativos ao recolhimento de taxas de responsabilidade tcnica (ART) e 
erguimento de canteiro de obras - integrantes da planitha orament自ria anexa ao Projeto 
Basico. 

T'”ー  

Como dito anteriormente, a aprova9百o do projeto bsico pelo prprio ordenaa'or de 
despesa, d pdgina 21 do referido processo. 

kn引ise」Jp, 萌frleTtnterflL: こ・養“‘」奔『，司， F' 	 h 

condl叫。  nece品』；1協：l】；競農需轟需監農農ご農農器1器器1 

器器隷器』認揺諾濃臨轟1器農品器認請器釦rmalidade・  

Ac6rd五o 440/2008 Plen五rio 

"Licite obras e servi9os de engenharia apenas quando houver projeto b'sico aprovado, com 
oramento detalhado em plartilhas que expressem a composi弾o de todos os seus custos 
unit'rios, conforme o art. 7。.§ 2. da Lei n 8.666/1993" 

Ac6rdao 103/2008 Plen'rio 

"Elabore projeto bsico contendo requisitos que possibilitem uma avalia9甘o precisa das 
necessidades e das melhores alternativas para solucion-las, conforme disposto no art. 12, 
caput e incisos Tie III da Lei n。  8.666/1993" 

Ac6rd喜o 1387/2006 Plen貞rio (Sum貞rio) 

"A elabora 喜o de projeto bsico adequado e atualizado, assim considerado aquele que possua 
os elementos descritivos e que expressem a composi弾o de todos os custos unitrios,' 
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imprescindivel pan a realiza戸o de qualquer obra p'blica, resguardando a Administra9ao 
P6blica de sobrepre9os e manipula叫o indevida no contrato original". 

A Unidade alega que o projeto bsico integrante do processo em an白lise teria 
sido aprovado pelo prprio ordenador de despesa, n且o se manifestando, contudo, 
pontualmente acerca das falhas consignadas pela Equipe no presente subitem, razきo por que 
consideramos que as justificativas da jurisdicionada n5o elidem a irregularidade consignada 
no contexto da presente questo de auditoria. 

A.3 - QUESTAO DE AUDITORIA 3 

1.刃召ouve pesq厨a de preo vlida e compro bath ria da vantajosidade da escolha? 

A anlise da planilha orament貞ria elaborada pela RA-XXVffl evidenciou que: 

1) a Unidade n且o demonstrou no contexto dos autos examinados a adequa叫o 
do pre9o estimado de aquisi9乞o (R$ 493,75/unidade) aos praticados em 
mercado (Contrato de Execu9ao de Obras n 308057/2013); 

2) tamb6m n昏o revelou aderncia a sistema de referencia de pre9os admitido 
pela jurisprud6ncia do TCDP (S1NAPI, VOLARE); e 

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

嚇益ii'g侃諏れoG,stor: 

A despeito do apuratrio contido no compendio de auditoria sob comento, 
ressaltamos que o encarregado de elaborar as planilhas das propostas de obras da 
Administn叫o do Itapo言  ressalta veementemente que se baseia nas plataformas das 
tabelas da NOVACAP e SINAPI, conforme, inclusive, orienta o salientada no item 
I - Orienta6es Preliminares, estas insculpidas no projeto bsico 

O estudo de auditoria relaciona como questo a falta de pesquisa de pre9o v'lido que 
comprove a vantagem econ6mica da contrata 且o, entretanto, na planilha 
orament自ria se pode constatar que o ornamentista assinalou que os preos ali 
demonstrados foram advindos de pesquisa de mercado, conforme item 03.01.100, 
pgina 34. 
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区扇恥踊畿姦偏iz環iI貿おーーでにー誌“/ 
A manifesta9ao da Unidade nao acrescentou documenta9ao comprobat6ria ao 

alegado emprego das tabelas de pre9os NOVACAP/STNAP na composi9をo de custos da 
planilha oramentria anexa ao projeto bsico e nem evidenciou a adequaao do custo unit自rio 
das lixeiras adquiridas a regra de mercado, raz5o por que mantemos as irregularidades 
consignadas, nos termos do Ac6rd豆o 4104/2009/TCU: 

Acrd●o 4104/2009/TCU 

Faca 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 b'sico; indica叫o dos recursos or9arnentrios destinados a licita 且o; 
pesquisa de preos, pareceres t6cnicos e extrato de publicaao dos avisos contendo os resumos 
dos editais e do contrato 

A.4 - QUESTAO DE AUDITORIA 4 

1・りHlieカ4fao pルdequadbmente ノトロcjmad4 depmla"Pガvileglar a Cw"1ルlIIiridbde e" 
economk de escala? 

O fracionamento do procedimento licitat6rio deriva da norma contida no 
art. 23,§ 10, da Lei n 8.666/93, visando a otimiza9ao pela Administra9o dos recursos 
disponveis no mercado e a amplia こo da competitividade, sem perda da economia de escala, 
objetivos nao Observados pela RA-XXVIII ao licitar o objeto em exame. 

Ao agrupar em 6 nico objeto o fornecimento e a instalado das lixeiras 
adquiridas, a Equipe registra que a RA-XXVIII n且o evidenciou nos autos estudo tcnico 
acerca das vantagens financeiras para a Administra戸o do agrupamento de atividades 
independentes e nきo correlacionadas, bem como n百o 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, ou mesmo com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital 
NOVACAP, ainda que a legisla こo lhe facultasse a realiza9きo do procedimento licitatrio na 
mnd2liAnde rnn,itn 

麻扇議る富蔵灘i妥落‘iI5Fーでー “一i 

O ordenador de despesa optou por realizar um certame licitatrio no rito de Carta 
Convite devido' falta de um planejamento que direcionasse a op9きo por modalidade 
licitat6ria diversa, al6m do lapso temporal que separa uma contrata9且o da outra que 
tambm justificaria o rito escolhido 
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h j$edjS感  

O fracionamento licitatrio visa a otimiza9三o pela Administra きo dos recursos 
wsponiveis no mercacio e a ampnaao CIa competitividade, nho se contundindo com o 
parcelamento do objeto, ilicito orientado h burla do prprio dever de licitar. 

Referimo・nos ao ato do gestor que promove a melhor utiliza 言o dos recursos 
disponveis em mercado, na bula decorrente, por exemplo, do Ac6rd託o 839/2009/TCTJ: 

"Em conson合ncia com o disposto nos arts. 3。,§ 1。, inciso I, e 23,§§ 1。  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 且o da competitividade, 
ou, na impossibilidade t'cnica e econ6mica de ffiz-lo, apresentar justificativas fundamentadas 
nos autos do procedimento licitat6rio". 

E ainda: 

Ac6rd且o 1387/2006 Plen五rio: 

"A falta de licita 三o especifica para a compra de equipamentos necesshrios a obra p自blica 
respectiva, sem o parcelamento do objeto da licita 百o, constitui irregularidade grave, salvo se 
comprovada a inviabilidade t'cnica ou econ6mica para o pareelamento preconizado pelo art. 
23,§ 1。, da Lei 8.666/1993". 

Em face de a manifesta9ao da Unidade n乞o apresentar correla9ao com o objeto 
de an自lise constante da presente quest且o de auditoria, mantemos a irregularidade consignada 
em nosso relat6rio preliminar, destacando que a ausencia de planejamento nao elide o dever 
de fracionar o certame licitatrio nos termos da legisla9乞o de regncia referida pela Equipe 

A.5 - QUESTAO DE AUDITORIA 5 

1." Eluve nomeaCdo de executor do contra切  
opera cionaお  Peガmen抱寸  

e sua atuafdo atendeu d s normas 

Em anlise a Ordem de Servi9o n 24, de 03/04/2013, publicada no DODF n 
71, phgina 25, a Equipe de Auditoria constatou a designa9乞o do servidor matricula n。  
165.126-85, para atuar na execu9ao do objeto contratual, nos termos do art. 67 da Lei Federal 
n8.666/93 c/c o art. 41 do Decreto n32.598, de 15/04/2010. 

Informamos que at6 a conclus5o dos trabalhos, a Unidade nをo havia anexado 
aos autos os relat6rios circunstanciados de execu9豆o dos servi9os contratados, de 
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responsabilidade do executor designado pela Administra戸o, j' qualificado no presente 
relat6rio, nos termos do Inciso TIdo art. 41 do Decreto n32.598, de 15/12/2010. 

A Equipe lembra a Unidade que a emissao de relatrios de execu9ao ao 
t6rmino de cada etapa das obras e servi9os 6 pr6-requisito え  liquida戸o da despesa e a emisso 
da respectiva Nota de Lan9amento (NL), a teor do Inciso W do art. 61 c/c o art. 62 da 
legisla をo de reg6ncia referida. 

O relatrio ora contraposto menciona nao haver relat6rio circunstanciado do 
executor de contrato nos autos sob anlise, entretanto, por erro administrativo, n吾o 
anexado nos autos a cpia do DODF n 79, datado de 17/04/20 13 que traz a 
nomea9o do Sr. Dionisio Ciomes de Miranda, matrcula n 165.352-19, c6pia esta 
anexada nos autos recentemente. 

Obseve-se que nas p'ginas de 194 at' 266 constam relatrios, lotos e indica 言o de 
localiza きo dos objetos assinados pelo executor e pelo supervisor tcnico. 

Mh鷲『d'o球  teni姐  

 

A Unidade comprovou a nomea戸o do servidor matrcula n。  165352-19 como 
novo executor do contrato de execu9甘o de obras n。  308057/2013, conforme ato publicado no 
DODF n。  79, de 17/04/2013. 

A jurisdicionada alega ainda que foram anexados ao processo examinado 
relat6rios, fotos e indica96es de localiza9ao das lixeiras adquiridas assinados pelo executor e 
por supervisor t6cnico, justificativa nao suportada por documenta9甘o comprobat6ria 
encaminhada a esta Controladoria, raz甘o por que mantemos a falha apontada em nosso 
relatrio preliminar. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM A 

A analise conduzida pela Equipe nos trabalhos de campo evidenciou: 

1) no existiram no contexto do processo analisado parmetros quantitativos 
ou estudos t6cnicos de demanda que suportem a avalia 且o objetiva da real 
necessidade da aquisi叫o do conjunto de lixeiras licitado; 
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2) a Unidade no empregou a correta modalidade de licita きo (Tomada de 
Pre9os), a qual deveria agrupar em um 丘  nico certame um conjunto de obras 
pblicas executadas no exercicio, incluindo a instala 言o das lixeiras; 

3) o projeto b自sico apresentou falhas relacionadas a defini叫o precisa do 
objeto a licitar e da ausencia de lista de endere9os das lixeiras a instalar, 
nos termos da legisla9ao de reg6ncia referida em item prprio no presente 
relatrio. 

4) nao restou demonstrada pela Administra叫o Regional de Itapoa a 
compatibilidade da estimativa de pre9o das lixeiras adquiridas aos 
praticados em mercado; 

5) a RA-XXVIII nao procedeu ao fracionamento licitat6rio, visando a 
otimiza5o dos recursos disponveis e a amplia9五o da competitividade do 
certame, em desacordo com o art. 23,§ 10, da Lei n 8.666/93; e 

6) houve a nomea o do executor do contrato mas at o t6rmino dos trabalhos 
de campo o servidor designado n五o havia presentado o relatrio de 
execu をo das etapas ja concluidas nos termos do art. 41 do Decreto n。  
32.598 de 15/12/20 10. Embora a Unidade alegue a produ o dos relat6rios 
de execu9きo, nao os remeteu a esta Equipe no contexto da resposta ao 
relatrio preliminar, devendo, portanto, faz-lo com vistas a anexa9ao aos 
autos. 

2 PONTO CRITICO DE CONTROLE - REFER血NCIA "B" 

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

B - QUEST O DE AUDITORIA 1 

2刃Aquantidade de lixeirasa吻uiridas e instaladas est de acordo com"real necessidade 
山Regiflo Adhl加istralかa? 
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Conforme j自  assinalado no item A. I do presente relatrio, a Equipe de 
Auditoria n五o identificou no contexto do processo analisado parmetros quantitativos ou 
estudos t'cnicos de demanda que suportassem a avalia戸o objetiva da real necessidade da 
instala9三o do conjunto de lixeiras licitado 

Registramos, porm, que a instala9五o de dep6sitos para coleta e descarte de 
resfduos s6lidos 6 conexa aos principios e objetivos gerais da Politica Nacional de ResIduos 
S6lidos estabelecidos na Lei Federal n 12.305, de 02/08/20 10. 

A Diretoria de Obras dessa ILk - DIROB pontuou em mapa, folha 23, o 
levantamento de lixeiras a serem instaladas, sendo que a aplica 百o das mesmas foi 
objeto do relatrio cio executor do contrato. 

いn i臨働CdIlbiii嚇‘I批erno一  

Equipe na pre器器enao'急acrescentou fato novo sv impruditoria, relativamente eviden器ご霊器signadas pela.ecessidade de 
instala9こo dos equipamentos adquiridos, razao pela qual mantemos a irregularidade 
consignada em nosso relatrio preliminar. 

Acrescentamos que as justificativas apresentadas pela jurisdicionada j自  foram 
anausacias na yuestao cm iuuitona A.2 cio presente relatno. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM B 

A an5enci三  de par自mefros e estudos tcnicos no 合  mbit? do processo analisado 
nau perrninu estimar o ajustamento cio nUmero de lixeiras contratadas a eventual curva de 
demanda efetiva dos equipamentos. 

3 1PONTO CRTICO DE CONTROLE - REFERENCIA "C" 

1dequc4p41孟Qt4 dbs precoi証蛋繊p11I 1駈織fr'cflprati2iJ 綴りmerc44&’ー二罰  

O objetivo do exame realizado nesse ponto de controle foi verificar se os 
pre9os cotados e pagos pela aquisi戸o e instala 且o das lixeiras esto adequados com o pre9o 
praticado no mercado 
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C - QUEST O DE AUDITORIA 1 C - QUESTA0 DE AUDITORIA 1 

3.刀 O prefo das lixeiras,加cluindo“加stala戸o, est condizente com o preo praticado no 
mercado? 
3.1) 0 preço das lixeiras, incluindo a instalação, estci condizente com o prego praticado no 
mercado? 

A fim de verificar a adequa 乞o de pre9os das lixeiras adquiridas aos praticados 
em mercado, a equipe solicitou oramentos a empresas estabelecidas no Distrito Federal e, 
concomitantemente, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, de acordo 
com as especifica96es dos equipamentos contidas no caderno de encargos do certame. 

A fim de verificar a adequação de preços das lixeiras adquiridas aos praticados 
em mercado, a equipe solicitou orçamentos a empresas estabelecidas no Distrito Federal e, 
concomitantemente, A Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, de acordo 
com as especificações dos equipamentos contidas no cademo de encargos do certame. 

Diante da ausencia de manifesta9ao das empresas consultadas, a equipe adotou 
como parmetro de analise a pesquisa de pre9o integrante do Contrato de Aquisi9昏o de Bens 
n。  615/2012 (Processo n。  112.001.970/2012), objeto do fornecimento de equipamentos 
assemelhados adquiridos pela NOVACAP, ja instalados em diversas Administra"es 
Regionais e cujas caractersticas e fun96es adaptam-se perfeitamente ao arinazenamento de 
residuos s6lidos urbanos. Naquele certame a proposta vencedora foi adjudicada a empresa 
Sermat - Servi9os e Materiais de Constru こo Ltda., no valor unitrio de R$ 230,00. 

Diante da ausencia de manifestação das empresas consultadas, a equipe adotou 
como pat:Amato de andlise a pesquisa de preço integrante do Contrato de Aquisição de Bens 
n° 615/2012 (Processo n° 112.001.970/2012), objeto do fornecimento de equipamentos 
assemelhados adquiridos pela NOVACAP, já instalados em diversas Administrações 
Regionais e cujas caracteristicas e funções adaptam-se perfeitamente ao armazenamento de 
residuos sólidos urbanos. Naquele certame a proposta vencedora foi adjudicada A empresa 
Sermat - Serviços e Materiais de Construção Ltda., no valor unitário de R$ 230,00. 

Na tabela abaixo sao demonstradas as empresas participantes e respectivas 
propostas de pre9o. 

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

.11 	Gk 	RESENCOL MO34/2012 — Asc ' 	.11.ft , e Rs i r:F 
1.  Sermat — Serviços e Materiais de Construção (Vencedora) 230,00 
2.  Nova Brasil — Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda 399,00 
3.  Comercial Candanga de materiais para construção Ltda Me 367,00 
4.  Brazpel — Distribuidora de Embalagens Ltda 450,00 
5.  BSB Comercial Ltda 490,00 
6.  Cemaco — Comércio de Mat. De Construção Ltda 235,00 
7.  Prime Produtos p/Limp Desc Ltda Me 385,00 
8.  Newsol Comercial Ltda 240,00 
9.  Macera Construtora Ltda 298,00 
10.  CTP Construtora Ltda 352,00 
11.  Delta Industria e Comércio de Mobiliário 280,00 

gREQ:Arikmo DE 1YIERCADO »7; 338,72 

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

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

1) o pre9o de aquisi戸o das lixeiras pela RA-XXVIII foi 109% superiora 
proposta vencedora no certame realizado pela NOVACAP, 
desconsiderados eventuais ganhos de escala entre os dois certames; 

1) o preço de aquisição das lixeiras pela RA-XXVIII foi 109% superior A 
proposta vencedora no certame realizado pela NOVACAP, 
desconsiderados eventuais ganhos de escala entre os dois certames; 
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2) foi 42% superior ao pre9o m6dio cotado pelas empresas participantes da 
licita戸o conduzida pela NOVACAP, tamb6m desconsiderados eventuais 
ganhos de escala. 

2) foi 42% superior ao preço médio cotado pelas empresas participantes da 
licitação conduzida pela NOVACAP, também desconsiderados eventuais 
ganhos de escala. 

Acrescente-se que o certame licitatrio agregou ao custo unitrio das lixeiras as 
seguintes parcelas de outros custos diretos, decorrentes da caracteriza95o do objeto licitado 
como "obra" (Quest乞o de Auditoria A.2), conforme tabela abaixo elaborada a partir da 
planilha or9ament言ria anexa ao processo analisado: 

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

6 011TRO tUST.Q , 	 if! Mi.tbill t'Itt; , ` 
01.01.000 Despesas Legais 499,50 
02.01.000 Canteiros de Obras (Placa de Obra) 1.274,40 
02.01.002 Proteção e Sinalização 88,20 
02.01.004 Demolição 309,77 
04.00.000 Serviços Complementares e Administrativos 11.756,15 

i;T 	1 	'- 441ii:éitlir ,:,,Èj 1;. 	ot, 	.. 	• o 

Detalhando alguns itens constantes da planilha orament'ria, a Equipe 
observou a inclusこo inadequada de itens adicionais, os quais n且o se correlacionam a execu9きo 
do objeto pactuado (instala9きo de lixeiras) e cuja despesa n置o foi comprovada nos autos, 
conforme se demonstra na tabela a seguir: 

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

•1 1 	OU'EROS 'CusTos nmETosADICI0NAJ5, 	1, 

5,. 
,,,, 	. 	. 

1 

• , 	 Item'  

p( 

1 

o 
U 	ri 

I. Estimado. 
'' 

I, 
rig 	oa 

 LAI 
v 1 

e Preço 
,i 	(R$ 

- 

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

545,00 2,00 CEORÇA 1.090,00 

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

instalação 	Sanitária 	Provisória, 
pequenas obras (instalayão minima) 

1.387,85 1,00 TCPO 1.387,85 

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

1.034,50 1,00 TCPO 1.034,50 

02.01.203 Consumo da obra 274,00 2 CEORÇA 548,00 
.65 	5 

Para esclarecer os custos envolvidos na composi戸o do valor unit自rio, a equipe 
procedeu a sua decomposi9きo, como informado nas tabelas abaixo: 

Para esclarecer os custos envolvidos na composição do valor unitário, a equipe 
procedeu a sua decomposição, como informado nas tabelas abaixo: 
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1. Decomposi'ao dos Custos Unit'rios (Planilha da Unidade 1. Decom osi Ao dos Custos Unitános Planilha da Unidade 
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493,75 48,41 79,14 26,45 185,9 833,64 

2. DecomposiC豆o dos Custos Unit'rios (Licitante Vencedora 2. Decom osi Ao dos Custos Unitários icitante Vencedora 
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480,00 45,53 79,12 26,43 185,89 816,97 

q血風り I‘ ・・ tot聾ジ  e2 a otio o 

A equipe de auditoria n言o demonstrou detalhadamente a especifica"o dos 
equipamentos que utilizou como parmetro para a an'lise. Tamb'm, no evidenciou 
o quantitativo a ser perseguido com a respectiva contrata戸o, pois sabemos que 
existe uma rela'o entre quantidade e ganho de escala (desconto por quantidade) que 
interfere no valor a ser praticado. 

A equipe de auditoria nao demonstrou detalhadamente a especificaçâo dos 
equipanaentos que utilizou como parimetro para a anilise. Tarnbém, não evidenciou 
o quantitativo a ser perseguido com a respectiva contrataelo, pois sabemos que 
existe uma relacio entre quantidade e ganho de escala (desconto por quantidade) que 
interfere no valor a ser praticado. 

Em raz5o de a Unidade nをo apresentar documentos relativamente a adequa戸o 
de pre9os das lixeiras adquiridas aos praticados em mercado, nos termos da legisla9且o de 
regencia referida, mantemos as impropriedades consignadas na presente questo de auditoria. 
do relatrio preliminar. 

Em razão de a Unidade não apresentar documentos relativamente a adequação 
de preços das lixeiras adquiridas aos praticados em mercado, nos termos da legislação de 
regência referida, mantemos as impropriedades consignadas na presente quest:4o de auditoria. 
do relatório preliminar. 

Registramos que a anlise de custos desenvolvida pela Equipe adotou como 
par含metro modelo de equipamento licitado pela NOVACAP com caractersticas 
assemelhadas, nos termos do Contrato de Aquisi9五o de Bens n。  615/2O12INOVACAP, 
conforme consignado na presente questo de auditoria, e cuja cpia poderia ter sido solicitada 
pela Unidade a esta Controladoria, a titulo de subsidio a s suas justificativas, razao por que 
mantemos as impropriedades constantes do relat6rio preliminar. 

Registramos que a análise de custos desenvolvida pela Equipe adotou como 
parâmetro modelo de equipamento licitado pela NOVACAP com caracteristicas 
assemelhadas, nos termos do Contrato de Aquisição de Bens n° 615/2012/NOVACAP, 
conforme consignado na presente questão de auditoria, e cuja c6pia poderia ter sido solicitada 
pela Unidade a esta Controladoria, a titulo de subsidio As suas justificativas, razâo por que 
mantemos as impropriedades constantes do relatório preliminar. 
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CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM C 

1) a RA-XXVIII n5o evidenciou mediante pesquisa de pre9os prpria o 
ajustamento do pre9o unitrio estimado das lixeiras contratadas aos praticados 
em mercado; 

2) comparativamente ao certame realizado pela NOVACAP, o pre9o de 
aquisi9ao das lixeiras adquiridas pela RA-XXVIII foi 109% superior a proposta 
assemelhada vencedora e 42% acima do pre9o m6dio cotado pelas empresas 
participantes daquele certame, situa9まo que evidencia afronta ao princpio da 
economicidade, resultando potencial dano ao errio; e 

3) houve a inclusまo de itens adicionais integrantes de outros custos diretos, no 
valor de R$ 6.0 14,25, n且o correlacionados a execu9きo do objeto pactuado. 

4 1PONTO CRITICO DE CONTROLE - REFERNCIA "D" 

~ ・・eqac4極IbiftsP姦繊三泌る寄移石蔵'a;認・mijfacjdo ;4ue testEin 7)ル加加か加ia切zidde. j 

D - QUEST O DE AUDITORIA 1 

切月devidncias de que as lixeiras adquiridas foram todas 加staiadas nos ルC厨  
especひkados? 

A equipe de auditoria informa que no momento de realiza叫o dos trabalhos de 
campo o contrato n308057/2013 encontrava-se em execu弾o, na fase de entrega dos 
equipamentos adquiridos a Administra戸o Regional do Itapoa, para posterior instala9甘o, razo 
por que nao procedemos a inspe叫o fisica do conjunto das lixeiras. 

A equipe registra que localizou um conjunto de lixeiras depositado no p自tio da 
sede da Administra95o Regional, como demonstrado na foto abaixo. 

Controladoria-Geral一CONT 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14' andar, sala 1401 - CEP 70075-900 - Brasilia/DE 

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



Controlado巾一‘trai 20山21 

fMftnifenacohdo Gettor 

A empresa contratada se manifestou pela finaliza弾o do objeto contratado. 

Esta Administraao Regional nomeou duas comiss6es, a saber: 1) Comisso de 
Mapeamento Territorial - incumbida de fazer o levantamento das obras executadas 
com arquivos de fotos dos locais e servi9os desenvolvidos pelas empresas, conforme 
consta da OSず  20, de 27 de maro de 2013, publicada no DODF n 107, de 24 de 
maio de 2013. Esse relatrio ser自  analisado por uma segunda comissao; 2) Comisso 
de Recebimento Definitivo conforme consta da OS no U), de 14 de janeiro de 2013, 
publicada no DODF n 13, de 17 dejaneiro de 2013, de com o objetivo de dar 己  nfase 
e maior credibilidade ao recebimento definitivo da obra, entretanto tal comisso 
ainda no se manifestou. 

孤nAlise dしContiole Interno  '''1ー  

A jurisdicionada informa que a empresa contratada garantiu a instala9ao das 
lixeiras adquiridas conforme o quantitativo ajustado. 

Em sua manifesta9ao, a RA-XXVIII acrescenta haver adotado ainda as 
seguintes medidas visando o aperfei9oamento da fiscaliza叫o da execu戸o do Contrato 
n。  308057/2013: 1) instaura 乞o de Comiss言o de Mapeamento Territorial e 2) cria叫o de 
Comissao de Recebimento Definitivo das lixeiras, as quais n百o haviam se manifestado sobre a 
execu9五o final do objeto contratado き  poca do encaminhamento da resposta da jurisdicionada 
a esta Controladoria. 
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CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM D 

Conforme j白  assinalado no presente relatrio, ao t6rmino dos trabalhos a 
RAXXVIII ainda nao havia iniciado as atividades relacionadas a instala叫o das lixeiras, razo 
por que a equipe n且o procedeu os exames de verifica叫o fisica. Todos os levantamentos 
posteriormente realizados pela Unidade devero ser documentados e remetidos a esta STC 
para anexa9ao aos autos. 

, 
	 翻麟縛議鑑綴 

	
I叫I J 麟り鶏 

 噴  

Em razao das conclus6es apresentadas no presente relat6rio, recomendamosA 
Unidade que: 

1) proceder a apura叫o de responsabilidade disciplinar, nos tennos da Lei 
Complementar n。  840/2011, em razao da utiliza9甘o indevida da modalidade 
licitat6ria na contrata叫o analisada (subitem 2, da conclus乞o relativa ao item 
A); 

2) proceder a instaura9五o de Tomada de Contas Especial em face de existencia 
de potencial dano estimado em R$ 6.0 14,25 (Subitem 3 relativo a conclus乞o do 
item C); e de indicio de sobrepre9o em rela9百o a aquisi9五o de objeto 
assemelhado pela NOVACAP (Subitem 3 relativo a concluso do item C); e 

3) remeter a esta STC, para a anexa戸o aos autos, todos os relatrios 
supostamente produzidos pelo executor do contrato, bem como os documentos 
comprobat6rios da instala きo efetiva dos equipamentos. 

Brasflia, 08 dc outubro de 2013 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPAR血NCIA E CONTROLE DO 
DISTRITO FEDERAL 
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