
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Transparncia e Controle 
Controladorla-Geral GDF 

JImt.sp.IuInM,,O 

RELAT6RIO DE INSPE叫O N。  01/2014-DIRAG-I/CONAG/CONT 

UNIDADE: ADMINISTRA叫O REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA-XVH 

PROCESSO No: 480.000.382/2013 

ASSUNTO: Inspe9ao com o objetivo de verificar denuncia veiculada nos 6 rgaos de 
imprensa acerca da aquisi9ao e instala9谷o de lixeiras pelas Administra96es 
Regionais. 

Senhor Diretor, 

Em atendimentoa determinaao contida na Ordem de Servi9o n。  50/2013- 
CONTROLADORIA/STC, de 02/05/2013, do Controlador-Geral da Secretaria de 
Transparncia Controle do Distrito Federal, apresentamos relat6rio decorrente dos trabalhos 
de inspe9ao realizada no Processo n。  148.000.048/2013, tendo por objetivo apurar denncia 
veiculada em 6 rgaos de imprensa, acerca da supostas irregularidades no processo de aquisi9o 
e instala9谷o de lixeiras no 合  mbito da RA-XVII. 

. ESCO.PO DO TRABALHO 臓  
O trabalho de inspe叫o foi realizado no perodo de 05/08/2013 a 15/08/2013 

com o objetivo de emitir opiniao sobre a denncia veiculada em 6 rgaos de imprensa acerca de 
supostas irregularidades no processo de aquisi9乞o e instala9谷o de lixeiras pelas 
Administra96es Regionais. 

Os exames consistiram na an自lise do processo em epigrafe, em especial aos 
atos de licitaao, ajuste contratual e pagamento da despesa no decorrer da execu9ao, ainda em 
curso no momento dos trabalhos de campo. 

PLANEJ4.IENTO DAk1JDITORI 	ご  」 
 鵬  

METODOLOGIA 

A elabora 乞o do Plano de Auditoria considerou as denncias veiculadas em 
6rgaos da imprensa quanto a possivel prtica de sobrepre9o na cota9谷o 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 que propordo"Administrafdo Regional do Riachol玩ndo, durante o 
exerccio de 201乙  seguiu as normas de licitafdo e os princゆios da 
Adi・●加isかacdo Plblica na aquisido e instalaCdo de lixeiras, e嬰,ecialmente 
quanto d estimativa do quantitativo, preo e e響,ecificaf6 es dos bens? 

PONTOS CRITICOS DE CONTROLE 

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

PONTOSl CRTICOS DE CON 
’ 可界臨ひ ‘ぐ  

A. Adequa9o formal do procedimento 良  s normas bhsicas de licita9ao. 
B. Adequa9ao da quantidade dos bens a necessidade da Unidade, em face do que restou 

descrito no projeto bsico. 
C. Adequa9ao da cota9ao dos pre9os das lixeiras aos pre9os praticados no mercado. 
D. Adequa9ao da instala9ao dos equipamentos em face do que foi planejado pela 

Unidade. 

QUESTOES DE AUDITORIA 

Tendo por fundamento os Pontos Crticos de Controle, foram formuladas as 
quest6es de auditoria, abaixo descritas, com detalhamento de procedimentos de auditoria 
especificos, que visaram a instruir a operacionaliza9ao das a96es de controle a serem 
desenvolvidas: 
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A.1 
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- 

t„ 	-,,,Q 	.47, 0 DE AUDITORIA 

A modalidade de licitação utilizada encontra 
suporte &tic° e jurídico? 

suBtrtm no 
RELATÓRIO 

1.1 

A 
Adequação 	formal 	do 
procedimento is normas 
básicas de licitação. 

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

1.2 

A.3 1.3 Houve pesquisa de preço válida e comprobat6ria 
da vantajosidade da escolha? 

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 	is 	normas 	operacionais 
pertinentes? 

1.5 

B 

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

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

2.1 

C 

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

C.1 0 preço das lixeiras, incluindo a instalação, está 
condizente com o preço praticado no mercado? 

3.1 

D 

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

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

4.1 

O presente relat6rio decorre de determina9ao contida na Ordem de Servi9o 
n 50/2013-CONT/STC, publicada no DODF n。  204, de 02/05/20 13, prorrogada pela Ordem 
de Servi9o n。  99/2013-CONT/STC, de 11/07/20 13, objeto de inspe9ao derivada de denncias 
de irregularidades relacionadas a execu9乞o contratual de instala9ao de lixeiras phblicas no 
ambito da RA-XVII, nos termos do Edital de Convite n 04/20 12 e Contrato de Execu9ao de 
Obras n 04/20 12. 

0 presente relatório decorre de determinação contida na Ordem de Serviço 
50/2013-CONT/STC, publicada no DODF n° 204, de 02/05/2013, prorrogada pela Ordem 

de Serviço n° 99/2013-CONT/STC, de 11/07/2013, objeto de inspeção derivada de denúncias 
de irregularidades relacionadas execução contratual de instalação de lixeiras públicas no 
ambit() da RA-XVII, nos termos do Edital de Convite n° 04/2012 e Contrato de Execução de 
Obras n° 04/2012. 
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Os trabalhos foram conduzidos na sede da Unidade no perodo de 05/08/20 13 
a 15/08/2013 e incluiram a verifica叫o da documentaao anexa aos autos do processo, a fim 
de analisar a adequaao da despesa a luz da legisla9ao vigente. 

Os trabalhos foram conduzidos na sede da Unidade no periodo de 05/08/2013 
a 15/08/2013 e incluiram a verificação da documentação anexa aos autos do processo, a fim 
de analisar a adequação da despesa luz da legislação vigente. 

A despesa, no montante de R$ 140.800,21, correu a conta do programa de 
trabalho 15.451.6208.1110.6379 - Execu9貸o de Obras de Urbaniza9言o, constante da Lei 
Oramenthria Anual, em favor da empresa TEC Construtora Ltda., CNPJ 
n。  06.123.676.0001/59, e foi empenhada em 08/03/2012 mediante a NE n 00069, na 
modalidade global, visando a instala9ao de 350 lixeiras no prazo de 60 dias. 

A despesa, no montante de R$ 140.800,21, correu A. conta do programa de 
trabalho 15.451.6208.1110.6379 - Execução de Obras de Urbanização, constante da Lei 
Orçamentária Anual, em favor da empresa TEC Construtora Ltda., CNPJ 
n° 06.123.676.0001/59, e foi empenhada em 08/03/2012 mediante a NE n° 00069, na 
modalidade global, visando A instalação de 350 lixeiras no prazo de 60 dias. 

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

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

tATRTE IE R.ESPONSABILIDADE — RA XVII — 	el: • E I t • 
PROCESSO N" 148.900.048/201 

BJETO: AfglISICA.0 E INSTAL 	 - 

, 
, 

k 

PROCEDIMENTOS PARTICIPANTES 
NOME RESPONSÁVEL CARGO MATRÍCULA N ATIVIDADE 

Abrir Procedimento 
Licitatório 

Administrador 
Regional 

***.939,.* Al 

Elaborar Projeto Básico Não elaborado - E
- 

Elaborar Projeto de 
Arquitetura 

Diretor de Obras 4%4,4,4,378.* E 

Elaborar Caderno de 
Especificaçães 

Diretor de Obras *.***.778-s E 

Elaborar Planilha 
Orçamentária 

Diretor de Obras *.***.778-e E 

Aprovar Projeto Básico Administrador 
Regional 

***.939.* A2 

Emitir Parecer Juridico Chefe ASTEC *.***.762-* E 
Aprovar a Despesa Administrador 

Regional 
***.939.• A2 

Licitar Objeto Presidente da Comissão 
de Licitação 

*.***.778-e L 

Homologar Licitação e 
Adjudicar Objeto 

Administrador 
Regional 

***.939.4, Al 

Assinar Contrato Administrador 
Regional 

***.939_* Al 

Fiscalizar Contrato Executor do Contrato *.***.778-* F 
Atestar Notas Fiscais Executor do Contrato *.***.778-* F 

Autorizar o Pagamento 
da Despesa 

Administrador 
Regional 

***.939.,* Al 

Liquidar e Pagar a 
Despesa 

Gerente de Orçamento, 
Finanças e Contratos P 
GEOFIC -substituto 

LEGENDAS 
Al - AUTORIZAR 

A2 - APROVAR 
E = ELABORAR 

L = LICITAR 
C = CONTRATAR 

F = ATESTAR E FISCALIZAR 
P = LIQUIDAR E PAGAR 

A realiza9ao dos trabalhos de campo foi precedida de an含lise de ambiente conduzida A realização dos trabalhos de campo foi precedida de andlise de ambiente conduzida 
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pela Equipe, com o objetivo de estimar os riscos associados aos atos de gestao da RA-XVII 
no contexto do presente exame. 
pela Equipe, com o objetivo de estimar os riscos associados aos atos de gestão da RA-XVII 
no contexto do presente exame. 

A an自lise incluiu entrevista com a atual Diretoria Geral de Administraao da 
RA-XVII, realizada por ocasiao da apresentaao da Equipe na sede da Administra9o 
Regional do Riacho Fundo, seguida do exame explorat6rio dos processos requisitados, do 
qual resultou o seguinte diagrama de verifica9乞o de riscos que orientou os trabalhos de 
campo da Equipe de Auditoria: 

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

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

• Ausência de projeto de arquitetura. 
• Ausência de projeto básico. 
• Ausência de aprovação de projeto básico 

por autoridade competente. 
• Ausência de designação de executor de 

contrato, 
• Ausência de prova de regularidade fiscal 

de credor. 
• Aumento de custos durante a execução do 

contrato. 
• Atestação de execução de etapa ou da 

documentação fiscal por servidor não 
designado. 

• Impossibilidade de verificação total ou 
parcial do objeto pactuado. 

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

aderência a sistema de referência de 
preços. 

• Inclusão 	de 	itens 	desnecessários 	A. 
execução dos serviços. 

• Inclusão 	de 	itens 	e 	percentuais 	não 
integrantes de BDI - Bonificação de 
Despesas Indiretas. 

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

• Ausência 	de 	relatórios 	de 
circunstanciados 	de 	execução 	dos 
serviços. 

• Ausência de recebimento provisório e 
definitivo do objeto. 

• Ausência de contabilização de mobiliário 
urbano e incorporação patrimonial. 

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

contribuições previdenciárias. 
• Ausência de emissão de documentação 

tributária acessória por retenção de ISS e 
INSS 

難一臓繋・  、裏鱒 ‘N主省買獄でbITORIA 一 “ 簾郵  雄  「驚rIgミ綴  

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

Adequa cdoformal do procedimentod s normas bdsicas de舵itaぐdo. 

45,DITORIA 

1 - PONTO CRÍTICO DE CONTROLE - REFERÊNCIA "A" 

Adequactio formal do procedimento as normas básicas de liCitavdo. 

O objetivo do exame do ponto crtico de controle consistiu em verificar se o 
procedimento licitat6rio utilizado pela Administraao Regional atendeu え  norma geral de 
licita9ao e guarda consonancia com o entendimento prevalente dos 6 rgaos de controle. 

0 objetivo do exame do ponto critico de controle consistiu em verificar se o 
procedimento licitatório utilizado pela Administração Regional atendeu norma geral de 
licitação e guarda consonância com o entendimento prevalente dos órgdos de controle. 
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A.1 - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

A modalidade de licitaCdo utilizada encontra suporte fitico ejuridico? 

1.1) Situa戸o ftica a embasar o procedimento licitat6rio 

Nao constam do processo em exame as devidas justificativas de interesse 
publico visando a deflagra叫o do procedimento licitatrio. 

A Equipe de Auditoria tamb6m nao identificou no contexto do processo 
analisado par合metros quantitativos que permitissem a avalia9ao objetiva da real necessidade 
da instala9ao do conjunto de lixeiras licitado. 

Registramos, contudo, que: 

1) a instala9ao de equipamentos p丘blicos deve gerar extemalidades positivasa 
sociedade, desde que os beneficios gerados superem os respectivos custos, 
condi9ao tamb6m nao evidenciada pela RA-XVII no contexto do processo 
analisado; e 

2) a instala9ao de lixeiras 6 conexa aos princpios e objetivos gerais da politica 
nacional de residuos estabelecidos na Lei Federal n。  12.305, de 02/08/20 10. 

Em resposta a Solicita9ao de Auditoria n 2/2013, a Unidade afirmou que a 
aquisi9ao dos equipamentos objeto do Contrato de Execu o de Obras n 4/20 12, refere-se a 
atos de gestao relativos ao exercicio de 2012, e que a documenta9ao mantida em arquivo no 
evidencia a razao de escolha do equipamento licitado. Acrescentou ainda que est自  "disposta" 
a adotar medidas necessarias ao saneamento de eventuais irregularidades, incluindo a 
autua9谷o de procedimento administrativo para apurar inconformidades e possiveis danos ao 
errio distrital. 

1.2) Suporte jurdico a fundamentar o procedimento licitat6rio 

1.2.1) Anlise dos atos relacionados A deflagra弾o do certame 

Embasada em manifesta9o da Assessoria T6cnica (fis. 51 e 53), a Unidade 
empregou no presente certame 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 execu9ao de obras de 
urbaniza9ao. 

Embora consideremos inadequada a realiza o da despesa a conta de obras e 
servi9o de engenharia, conforme analisado nas Quest6es de Auditoria A.4 e C. 1, registramos 
que o objeto licitado pela Unidade deslocaria, necessariamente, o procedimento a modalidade 
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suDerior (Tomada de Precos), de modo a reunir em 立  nico certame obras de infraestrutura 
fracionadas em distintos processos durante o exercicio de 2012, contorme reiatono ciisponivei 
no sistema SIGGO (como as derivadas, por exemplo, dos Processos nos 148.000.043/20 12, 
148.000.098/20 12 e 148.000.027/20 12. 

JUSTIFICA TI VI DO:GESTOR 

Situa きo Fhtica a embasar o procedimento licitatrio 

A Administra9ao Regional do Riacho Fundo, atendendo a uma antiga necessidade 
da cidade e igualmente antiga reivindica9五o dos moradores da cidade, realizou 
processo licitatrio destinado' execu9ao de obra de urbanizaao, para a implanta o 
de lixeiras em vrios pontos da cidade. 

As primeiras lixeiras foram instaladas na principal via de acesso de pedestre e 
pr6ximo s paradas de 6 nibus, a fim de reduzir o volume de residuos espalhados 
pelas cal9adas e vias p丘blicas. As demais foram estrategicamente instaladas nos 
pontos mais crticos desta Regiきo Administrativa, como demonstra o mapa em 
anexo. 

Foram ouvidos comerciantes e moradores que aprovaram a instalaao dos 
equipamentos como forma de tomar a cidade mais limpa e bonita. 

No bastasse, o presente processo licitatrio observou o Principio da 
Sustentabilidade, incluido pela Lei n.。  12.349/2010, no caput do art. 3。, da Lei 
8.666/93, nas aquisi96es do Poder Publico, pois utilizou bens e servi9os com a 
devida cautela preservando e protegendo os recursos e interesses naturais. 

Logo, restou totalmente evidenciada a razao da escolha do equipamento licitado. 

Suporte Jurdico a fundamentar o procedimento licitatrio 

1.2.1) An自lise dos atos relacionados a deflagra o do certame 

Esclarecemos que a modalidade de licitaao escolhida 6 permitida e a mais 
adequada para o presente caso, tendo em vista ser para contrata6es de menor vulto, 
conforme determina o inc. I do art. 23, da Lei 8.666/93, ao qual limita, para obras e 
servi9os de engenharia, at o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

Ora, o valor estimado para a contrataao (Planilha Or9amentria da Administra9きo 
de fi. 43, no valor de R$ 146.201,80) foi o principal fator para a escolha da 
modalidade da licita9ao, a escotha se deu em virtude do Princpio da Supremacia do 
Interesse P丘blico, uma vez se tratar de um procedimento simplificado garantindo 
uma maior economicidade え  administraao, pois a vencedora do certame foi no valor 
de R$ 140.800,2 1. 
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Esclarecemos que foram concentrados instala o e fornecimento em um h nico 
processo licitatrio, com o intuito de facilitar o controle de qualidade, o 
cumprimento de prazos e menor pre9o. 

Ressalta-se que a licitaao na modalidade Carta Convite possui baixo custo e rapidez 
em sua implantaao, superando a Tomada de Pre9os, que tm um custo muito 
elevado. 

Desse modo, no est configurada a apontada irregularidade. 

AN丸SE DO CONTROLE INTERNO 

Em sua justificativa, a Unidade nao se manifestou acerca das impropriedades 
consignadas pela Equipe, relativamente a ausencia de estudos t6cnicos a embasar a 
deflagra9ao do certame em analise, em desacordo, por exemplo, com reiterada jurisprudencia 
derivada de decis6es dos 6 rgaos de controle externo, como a exarada pelo Tribunal de Contas 
da Uni谷o (TCU) no Ac6rd議o 137/2010/Primeira Camara: 

"Elabore previamente estudos t6cnicos preliminares que assegurem a viabilidade da 
contrataao sob os aspectos da eficcia, eficiencia, efetividade e economicidade, com vistas a 
fundamentar o respectivo projeto b'sico, especialmente no que conceme' s diferentes solu96es 
disponveis no mercado,a justificativa da soluao especifica escolhida, bem assim ao 
demonstrativo dos beneficios t6cnicos e econ6micos provenientes de tal escolha, em aten9ao ao 
disposto no art. 6。, inciso IX, da Lei n 8.666/1993". 

A analise da manifesta9ao e da documentaao encaminhadas a esta 
Controladoria pela jurisdicionada tamb6m nao evidenciou raz6es de justificativa para a 
escolha da modalidade licitat6ria (convite), em detrimento de certame de maior amplitude 
(tomada de pre9os), bem como nao esclareceu a ausencia de elabora9ao de projeto bsico, 
pr-requisito ao ato licitat6rio, nos tennos da legisla9ao de regncia referida pela Equipe de 
Auditoria. 

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

A.2 - QUESTAO DE AUDITORIA 2 

1.刀H projeto bdsico a respaldar a demanda licitatria e tal projeto foi elaborado叱acordo com 
as exな‘ncias legais? 
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A Eauine constatou aue o presente certame licitat6rio nao foi precedido da 
elaboracao de nroieto bsico e respectiva aprovaCao por autoridade competente, nos termos cio 
inciso lix do art. 6。, incisos I e II; § 2。, do art. 7。, da Lei 
n 8.666/93, irregularidades nao apontadas no momento da emissao do parecer t6cnico que 
fundamentou o procedimento. 

Tamb6m registramos que ao nao fixar em projeto bhsico o total de lixeiras a 
licitar, a Unidade incorreu na veda9ao ao prosseguimento do certame, a teor do§ 4。  do art. 7。  
da Lei no 8.666/93. 

A Equipe registra que a elabora9o de projeto bhsico 6 requisito obrigat6rioa 
deflagraao do procedimento licitat6rio, e integrante do ato convocat6rio, e dever evidenciar: 

1) o desenvolvimento da solu9ao escolhida; 
2) as solu96es tcnicas globais e localizadas; 
3) a identifica 五o dos tipos de servi9os a executar e de materiais e 

equipamentos a incorporar obra; 
4) as informa96es que possibilitem o estudo e a dedu9ao de m6todos 

construtivos; 
5) os subsidios para montagem do plano de licita9ao e gesto da obra; e 
6) o oramento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 

quantitativos de servi9os e fornecimentos propriamente avaliados. 

Sublinhamos que a ausencia de elabora9谷o de projeto b自sico impede o 
prosseguimento do certame, conforme reiterada jurisprudencia dos 6 rg谷os de controle 
externo, como as derivadas dos seguintes ac6rdaos exarados pelo Tribunal de Contas da 
Uniao (TCU): 

Ac6rdao 440/2008/TCU PlenArio: 

"Licite obras e servi9os de engenharia apenas quando houver projeto bsico 
aprovado, com oramento detalhado em planilhas que expressem a composi叫o de 
todos os seus custos unitrios, conforme o art. 7。,§ 2。, da Lei n 8.666/1993. No 
devem os tributos IRPJ e CSLL integrar o c'lculo do LDI (Lucro e Despesas 
Indiretas), nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos 
de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, no 
devendo ser repassado a contratante." 

Ac6rdao 717/2005/TCU Plen貞rio: 

"Abstenha-se de licitar obra ou servi9o sem a prvia aprova叫o de projeto b自sico, 
que defina as caracteristicas, referncias e demais elementos necess'rios a perfeita 
compreensao, pelos interessados, dos trabalhos a realizar, em atendimento a s 
exigencias do art. 7。,§ 2。, inciso I, da Lei n 8.666/1993." 
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Em resposta a Solicita9ao de Auditoria n。  2/20 13, a Unidade afirmou que a 
ausencia de elabora9ao de Projeto Bsico tamb6m se refere a atos de gesto relativos ao 
exercicio de 2012, situa9o nao esclarecida pela documenta9ao mantida em arquivo. 
Acrescentou ainda que esth "disposta" a adotar medidas necess自rias ao saneamento de 
eventuais irregularidades, incluindo a autua9ao de procedimento administrativo para apurar 
inconformidades e possveis danos ao errio distrital. 

mSTIFICA TIVA DO GESTOR 

Cabe ressaltar, que o suposto vicio alegado por ausencia do projeto bsico no 
prejudicou a competi9ao, uma vez que nao impediu os eventuais interessados de 
informa6es imprescindiveis para a aferi9ao da viabilidade de participaao da 
licita叫o, haja vista constar nos autos documento equivalente ao projeto bsico, que 
demonstra um conjunto de elementos necess'rios e suficientes para informar, aos 
participantes do certame, os aspectos da viabilidade tcnica, a avalia9ao do custo da 
obra, a defini9ao dos mtodos e do prazo de execu9喜o, considerando at mesmo o 
aspecto ambiental, satisfazendo plenamente a Lei de Licita6es. 

Informamos, ainda, que foram devidamente preenchidos todos os elementos 
necessrios e suficientes para a construao do edital, n石o havendo irregularidades do 
ato convocatrio em razao de suposta ausencia de projeto bsico, uma vez que meras 
irregularidades nao caracterizam ato i mprobo. N百o bastasse, consta dos autos 
documento equivalente ao projeto bsico que permitiu a realiza9ao da licita叫o sem 
prejuzo aos participantes do certame. 

O croqui apresentado de fis. 30 e 31 demonstram o modelo das lixeiras, bem como 
as especifica96es do material e ainda, na planilha or9amentria apresenta quantidade 
e pre9o unit自rio, que segundo or9ado constitui pre9o de mercado, visto que os outros 
itens foram retirados da tabela Sinap e Novacap, fi. 42. No caderno de Especifica9o 
demonstra o mtodo de instala9ao e as demais especifica6es necessrias, como: 
pintura, fixaao em concreto, locais adequados a instala o, dentre outros, 
documentos de fls. 38 a 40. 

Os participantes do processo licitatrio foram devidamente informados que as 
instala6es seriam feitas em diversos pontos da cidade, segundo corrobora o 
documento de fi. 02 do processo, em virtude das demandas serem escolhidas de 
acordo com a prioridade, pois a quantidade ultrapassava as 350 lixeiras licitadas. 

Cabe frisar, que muitos outros servi9os podem ser licitados sem a exigencia de 
projeto b'sico, desde que seu objeto esteja perfeitamente caracterizado e descrito, o 
que de fato ocorreu no presente processo licitat6rio. 

ANALISE DO CONTROLE、 NTERNO 

O projeto bsico 6 integrante do pr6prio procedimento licitat6rio; mais:6 
condi9ao necessria a deflagra叫o do pr6prio certame. Dever conter os elementos constantes 
do inciso IX do art. 6。  da Lei n 8.666/93, os quais nao se revestem de mera formalidade, 
conforme ensinamento que se colhe das seguintes decis6es prolatadas pelo TCU: 
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Ac6rd議o 440/2008 Plen五rio 

"Licite obras e servi9os de engenharia apenas quando houver projeto bsico aprovado, com 
or9amento detalhado em plamihas que expressem a composi9ao de todos os seus custos 
unitrios, conforme o art. 7。,§ 2, da Lei n 8.666/1993". 

Ac6rd議o 103/2008 Plen'rio 

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

Ac6rd豆o 1387/2006 Plen血rio (Sum貞rio) 

"A elabora9きo de projeto bsico adequado e atualizado, assim considerado aquele que possua 
os elementos descritivos e que expressem a composi叫o de todos os custos unitrios,6 
imprescindvel para a realiza叫o de qualquer obra p丘blica, resguardando a Administra o 
Phblica de sobrepre9os e manipula叫o indevida no contrato original". 

Em face da ausencia de justificativas a fundamentar a aus6ncia de projeto 
bsico a deflagrar o certame licitat6rio, convalidadas em documenta9乞o comprobat6ria, 
consideramos que a manifesta9ao da jurisdicionada n谷o elide a irregularidade consignada no 
contexto da presente questao de auditoria, acrescentando que a inclusao de croquis e planilha 
orament自ria nao caracterizam a elabora9ao de projeto nos termos da legisla9きo de regencia 
assinalada. 

A.3 - QUESTAO DE AUDITORIA 3 

1みHouve pesquisa de preo vlida e comprobatria da vani4josidade da escolha? 

A an自lise da planilha or9amentdria elaborada pela RA-XVII n谷o evidenciou a 
adequa9きo do pre9o unit自rio estimado de aquisi9乞o das lixeiras (R$ 216,00) aos praticados em 
mercado, com base em pesquisa de pre9o e respectiva mem6ria de calculo, ou aderencia a 
sistema de pre9os de referncia admitido pela jurisprudncia do TCDF (S1NAPI ou 
VOLARE). 

Em consequ6ncia, a Equipe de Auditoria se deparou com a impossibilidade 
ftica de verificaao da adequa9ao do custo unit自rio das lixeiras licitadas aos pre9os de 
mercado, em raz谷o: 

1) das caractersticas prprias do equipamento licitado, derivadas da ado9o 
de projeto arquitet6nico personalssimo, nao justificado nos autos; e 
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2) da inexistncia de objeto similar, referncia a fundamentar a pesquisa de 
pre9os de mercado. 

iris TIFJ.CA TIVtZO麟STE 

Quanto a pesquisa de pre9o esta foi totalmente atendida, uma vez no encontrada na 
tabela Smap e Novacap valores referentes a pre9o das lixeiras, colhemos pesquisas 
de empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, concorrentes no mercado. 
Acresce que os pre9os foram obtidos adequadamente levando em consideraao os 
fatores influenciadores na forma9ao dos custos. 

Nos termos do artigo 3。, da Lei 8.666/93, o procedimento licitatrio destina-se a 
garantir o principio constitucional da isonomia, dentre outros, bem como selecionar 
a proposta mais vantajosa para a administraao, o que ocorreu no presente caso. 

AN庇ISEDO CONTROLE INTERNO 

A manifesta叫o e a juntada de documentos pela Unidade nao acrescentou fato 
novo a esclarecer a ausencia de pesquisa de pre9o do equipamento adquirido pela RA-XVII, 
conforme consignado pela equipe, razao por que mantemos a irregularidade constante do 
nosso relatrio preliminar, reafirmando a Administra9ao Regional do Riacho Fundo I a 
necessidade de realiza9o de pesquisa de pre9os a fundamentar a deflagra o de certamente 
licitat6rio, nos termos do Ac6rdao 4104/2009ITCU: 

Faa constar dos processos licitatrios, inclusive, quando for o caso, os de dispensa 
e inexigibilidade, os elementos previstos no art. 7。  e no art. 38, ambos da Lei no 
8.666/1993, dentre eles: projeto bsico; indicaao dos recursos or9amentarios 
destinados ' licita きo; pesquisa de pre9os, pareceres tcnicos e extrato de publica o 
dos avisos contendo os resumos dos editais e do contrato. 

A.4 - QUESTAO DE AUDITORIA 4 

1.りA licitafdo foi adequadamente戸acionada deprma a privilegiar a competitividade e α 
econom加  de escak? 

O fracionamento do procedimento licitat6rio deriva da norma contida no 
art. 23,§ 10, da Lei n。  8.666/93, visando a otimiza9ao pela Administraao dos recursos 
disponiveis no mercado e a amplia9ao da competitividade, sem perda da economia de escala, 
objetivos nao observados pela RA-XVII ao licitar o objeto em exame. 

Ao agrupar em h nico objeto o fornecimento e a instalado das lixeiras 
adquiridas, a Equipe registra que a RA-XVII nao evidenciou nos autos estudo t6cnico acerca 
das vantagens financeiras para a Administra o do agrupamento de atividades independentes 
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e no correlacionadas, bem como n言o considerou as possibilidades de ganhos de escala que 
resultariam da articula9ao institucional com a Central de Compras, nos termos da Lei 
no 2.340/99 e altera96es, ou mesmo com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital ー  
NOVACAP, ainda que a legisla9ao lhe facultasse a realizaao do procedimento licitat6rio na 
modalidade convite. 

Lembramos, ainda, que a caracteriza叫o dos servi9os contratados como 
execu9ao de obra com o fornecimento dos equipamentos interp6s custos adicionais no total de 
R$ 6.665,61 ao objeto pactuado, conforme analisado na questo de auditoria C. 1, em face do 
atendimento s normas de seguran9a, conforto, higiene e sade, nos termos do C6digo de 
Edifica96es do Distrito Federal - Lei Distrital n。 2.105/98. 

J確カFICA Tl lノ二4 Db GEIgl'0血  

Ressalta-se que o no fracionamento da licitaao atendeu a economicidade, 
concentrando instala きo e fornecimento em um' nico processo licitatrio, a fim de 
facilitar o controle de qualidade, o cumprimento de prazos, menor pre9o e a garantia 
do produto ofertado. 

AM力sEDO coNTROLE.INTERNO 

O fracionamento da licita9ao (parcelamento do objeto) visa a otimiza9ao pela 
Administra9ao dos recursos disponiveis no mercado e a amplia叫o da competitividade, n言o se 
confundindo com o fracionamento do objeto, ilicito orientado a burla do prprio dever de 
licitar. 

Referimo-nos ao ato do gestor que promove a melhor utiliza9ao dos recursos 
disponiveis em mercado, na bula decorrente, por exemplo, do Ac6rd議o 83912009/TCU: 

Em consonancia com o disposto nos arts. 3。,§ 10, inciso I, e 23,§§ lo 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 disponiveis no mercado ea 
amplia叫o da competitividade, ou, na impossibilidade tcnica e econmica de faz- 
lo, apresentar justificativas fundamentadas nos autos do procedimento licitatrio. 

E ainda: 

Ac6rd議o 1387/2006 Plen貞rio: 

A falta de licitaao especifica para a compra de equipamentos necess自rios a obra 
pblica respectiva, sem o parcelamento do objeto da licita9ao, constitui 
irregularidade grave, salvo se comprovada a inviabilidade tcnica ou econmica para 
o parcelamento preconizado pelo art. 23,§ 10, da Lei 8.666/1993. 
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Em face de a manifesta9ao da Unidade nきo apresentar correlaao com o objeto 
de an自lise constante da presente questao de auditoria, mantemos a irregularidade consignada 
em nosso relat6rio preliminar. 

A.S - QUESTAO DE AUDITORIA 5 

1.刃  Rouve nomeaCdo de executor do contrato e sua atuafdo atendeu d s normas 
operacionais pertinentes? 

A Equipe de Auditoria constatou que o servidor designado para atuar como 
executor do Contrato de Execu9ao de Obras n。  04/20 12, conforme qualifica きo constante da 
matriz de responsabilidade constante do presente relatrio, nao anexou ao processo 
examinado os relat6rios de execu 乞o das etapas contratadas, nos termos do art. 41 do Decreto 
n。  32.598, de 15/04/2010. 

Tamb6m em desacordo com reiterada jurisprudencia dos 6 rgaos de controle 
externo, verificamos que a Unidade inobservou o princpio da segrega9谷o de fun96es, ao 
designar a s atividades de fiscaliza9ao servidor que jh havia atuado na presidncia de comisso 
de licitaao, no contexto do processo analisado: 

Ac6rdao 1997/2006/TCU - Primeira CAmara: 

Designe servidores distintos para compor comiss吾o de licitaao e para efetuar a 
fiscaliza9ao de contratos, em respeito ao princpio da segrega o de fun6es. 

Ressaltamos que tamb6m n言o constavam do processo examinado: 

1) termo de recebimento provis6rio do objeto pactuado, de responsabilidade do 
executor, em atendimento a norma contida no inciso I, "a", do art. 73 da Lei 
no 8.666/93; e 

2) ato formal de nomea 乞o de servidor ou comiss谷o visando o recebimento 
definitivo do objeto, nos termos do inciso I, "b", do art. 73 da legisla叫o de 
regencia ja referida no presente subitem. 

A Equipe registra que a emissao de relatrios de execu9ao ao trmino de cada 
etapa das obras e servi9os contratados 6 pr -requisito liquidaao da despesa e a emissao da 
respectiva Nota de Lan9amento (NL), a teor do Inciso 1V do art. 61 c/c o art. 62 da legisla9o 
de regencia referida. 
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Em respostaa Solicita9谷o de Auditoria n 3/2013, a Unidade afirmou que os 
procedimentos de fiscaliza9ao do processo em exame referiram-se a atos de gesto relativos 
ao exercicio de 2012, e que a documentaao mantida em arquivo nao evidencia a aus6ncia dos 
Relatrios de Execu9ao ao t6rmino de cada etapa do objeto contratado. 

JUSTIFICA TIL'A DO GESTOR 

Segundo consta da Ordem de Servi9o n.。  10 de 13 de mar9o de 2012 houve a 
nomea9きo do executor do contrato, fi. 160 dos autos. 

A empresa vencedora apresentou cau9ao, conforme exigido no Edital e antes da 
instalaao das lixeiras foram criteriosamente contadas no p'tio da Administraao e 
posteriormente instaladas e devidamente orientados quanto dos locais de instalaao 
que foram designados conforme as prioridades traadas pelo executor. 

Informamos que ap6s as instala6es o executor se dirigiu aos locais especificados a 
fim de averiguar a adequada colocaao das mesmas, com retirada de fotos 
colacionadas aos autos. 

Com relaao a designaao de servidor distinto para compor comissきo de licita o a 
mesma nao restou atendida, haja vista que o servidor designado 6 o 丘  nico que possui 
formaao em engenharia civil e capacidade tcnica para exercer as fun96es. 

ANiLISE DO CON7翼麓E INTERNO 

A Equipe de Auditoria lembra え  Unidade que a nomea9乞o de servidor executor 
de contrato nao se correlaciona a eventual forma 五o tcnica, como alegado pela 
Administra9ao Regional do Riacho Fundo, conforme a legislaao de regencia j自  referida pela 
equipe na presente questao de auditoria (Decreto n。32.598 de 15/04/2010). 

Registramos que a Unidade nao anexou a sua manifesta9きo documenta o 
comprobatria que evidenciasse a fiscalizaao do ajuste pelo servidor executor designado pela 
Admnistraao, razきo por que mantemos as falhas consignadas em nosso relat6rio preliminar. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM A 

A an自lise conduzida pela Equipe nos trabalhos de campo evidenciou: 

1) nao existiram no contexto do processo analisado parmetros quantitativos 
ou estudos tcnicos de demanda que suportassem a avalia9ao objetiva da 
real necessidade da aquisi9o do conjunto de lixeiras licitado; 
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2) a Unidade n谷o empregou a correta modalidade de licitaao (Tomada de 
Pre9os), a qual deveria agrupar em um 自  nico certame um conjunto de obras 
pblicas executadas; 

3) a RA-XVII no elaborou projeto b自sico, descumprindo, portanto, o que 
determina o inciso IX, art. 6。, da Lei n。  8.666/93; 

4) no restou demonstrada a compatibilidade da estimativa de pre9o das 
lixeiras adquiridas aos praticados em mercado nem aderncia a sistema de 
pre9os de referncia; 

5) a RA-XVII nao procedeu ao fracionamento licitatrio, visando a 
otimiza 乞o dos recursos disponiveis e え  amplia9ao da competitividade; 

6) o servidor que atuou como executor do contrato no desempenhou as 
fun96es de fiscaliza9ao, nos termos do art. 41 do Decreto n 32.598, de 
15/04/2010; 

7) a Unidade inobservou o princpio da segregaao de fun96es, ao designar s 
atividades de fiscalizaao servidor que ja havia atuado na presidencia de 
comissao de licitaao, no contexto do processo analisado; e 

8) o executor n谷o emitiu os devidos termos de recebimento definitivo e 
provis6rio do objeto pactuado. 

2 1 PONTO CRITICO DE CONTROLE - REFER負NCIA "B" 

Adequaぐdo da quantidade dos bens d necessidade da Unidade, 
descr飢mo projeto bsico. 

9ue restou 

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

B - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

2.DA quantidade 叱  lixeiras adquiridas e 加staladas est de acordo com"real necessidade da 
Regio Administrativa? 
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Conforme j自  assinalado no presente relat6rio, a Equipe de Auditoria no 
identificou no contexto do processo analisado parmetros quantitativos ou estudos t6cnicos 
que suportassem a avalia9ao objetiva da real necessidade da instala9ao do conjunto de lixeiras 
licitado. 

ルSl71〒！lC4 TTIて4DoGEST(m 

Atualmente a Regiao Administrativa do Riacho Fundo I possui 62.404 mil 
habitantes, sem computar as reas sem regularizaao fundi'ria, logo necessitaramos 
de mais lixeiras, segundo estudos evidenciando a necessidade de coloca きo de 
lixeiras a cada 100 metros. 

A necessidade se apresenta para urbanizar e manter a qualidade de vida dos 
moradores do Riacho Fundo. Frisa acrescentar que os lixos jogados nas ruas e 
avenidas ocasionam o entupimento das bocas de lobo o que provoca constantes 
inunda6es nas cotas mais baixas da cidade. 

Diante disso, ap6s a coloca9ao das lixeiras a cidade se tomou referncia em limpeza 
pblica dentro do Distrito Federal. 

ANイLISE 1)0 CONTA OLE INTERNO 

A Unidade nao acrescentou fato novo a s impropriedades consignadas pela 
Equipe na presente questo de auditoria, relativamente a evidencia9ao da real necessidade de 
instala 言o dos equipamentos adquiridos, razao pela qual mantemos a irregularidade 
consignada em nosso relat6rio preliminar. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM B 

A ausencia de parmetros e estudos t6cnicos no 合  mbito do processo analisado 
no permitiu え  Equipe de Auditoria estimar o ajustamento do nmero de lixeiras contratadas 良  
eventual curva de demanda efetiva pelos equipamentos no 合  mbito da RA-X VII. 

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

,dequa,do da cotado dos precos das lLveiras a o.preospraticadis no, とrc4do. 

O objetivo do exame realizado nesse ponto de controle foi verificar se os 
pre9os cotados e pagos pela aquisi9乞o e instala9言o das lixeiras estao adequados com o pre9o 
praticado no mercado. 
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C - QUESTAO DE AUDITORIA 1 C - QUESTÃO DE AUDITORIA 1 

3.DO preCo das lixeiras, inclu加do a instalaCdo, est condizente com o preo praticado no 
mercado? 
3.1) 0 prep das lixeiras, incluindo a instalação, esui condizente com o prego praticado no 
mercado? 

A analise da planilha or9ament自ria elaborada pela RA-XVII evidenciou que a 
Unidade n乞o demonstrou no contexto dos autos examinados a adequa9ao do pre9o estimado 
(R$ 216,00) de aquisi叫o das lixeiras aos praticados em mercado, conforme referido em item 
prprio do presente relat6rio (Questao de Auditoria A3). 

A anilise da planilha orçamentdria elaborada pela RA-XVII evidenciou que a 
Unidade não demonstrou no contexto dos autos examinados a adequação do preço estimado 
(R$ 216,00) de aquisição das lixeiras aos praticados em mercado, conforme referido em item 
próprio do presente relatório (Questdo de Auditoria A3). 

A Equipe tamb6m quantificou as parcelas de custos diretos agregados ao pre9o 
final das lixeiras, decorrentes da caracterizaao do objeto licitado como "obra" (Questao de 
Auditoria A.2), conforme tabela abaixo: 

A Equipe também quantificou as parcelas de custos diretos agregados ao preço 
final das lixeiras, decorrentes da caracterização do objeto licitado como "obra" (Questão de 
Auditoria A.2), conforme tabela abaixo: 

Código OUTROS CUSTOS DIRETOS 	 H Valores R$ 
351,00 1.1.1 Taxas 

2.2 Proteção e Sinalização 3.560,40 
3.1 Fundações de concreto 1.006,31 
3.2 Estacas de fundação 3.036,6 
6.1 Pessoal (Exceto vigia) 5.718,72 
6.3 Ferramentas 326,95 
6.4 Maquinas e Equipamentos 10.066,95 
6.5 Equipamentos de Proteção Individual 754,60 
6.6 Transportes de Pessoal 3.168,00 
6.7 Alimentação de Pessoal 3.696,00 

TOTAL 314453 

A anlise dos subitens constantes da planilha oramentaria revelou ainda a 
inclusao de outros custos adicionais diretos, cuja execu9貸o nao foi comprovada nos autos, 
conforme a tabela abaixo: 

A análise dos subitens constantes da planilha orçamentária revelou ainda a 
inclusao de outros custos adicionais diretos, cuja execução não foi comprovada nos autos, 
conforme a tabela abaixo: 

OUTROS CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS 

Código Item 

Preço 
Unitário 
Estimado 

(RS) 

Qdte Origem, da , 
Estimativa 
de Preço 

Total (R$) 

2.1.1.1 Aluguel 	de 	Container/Escritório 
inclusive instalação elétrica, largura: 
2,20m, comp: 6,20m, altura: 2,50m, 
chapa de aço com nervura, telha 
trapezoidal, forro com isolamento, 
chassis 	reforçado, 	piso 	em 
compensado 	naval, 	excluindo 
transporte, carga, descarga 

359,64 2 Sinap 719,28 

2.1.1.2 Transporte de material de qualquer 
natureza DMT>101un 0,61 350 Sinap 213,50 
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14,65 14,65 90,53 90,53 96,40 96,40 417,72 417,72 216,00 216,00 

1. Decomposi叫o dos Custos Unit'rios (Planilha da Unidade) 1. Decomposição dos Custos Unitirios (Planilha da Unidade) 
Custoldas 

lixeiras (R$) 
Custo das 

lixeiras (R$) 
Outros Custos 
Diretos (R$) 

Outros Custos 
Diretos (R$) 

Outros Custos Dretos 
Adicionais 但町  

Outros Custos Neetos 
Adicionais (RS) 

Custo Final 
(R$) 

Custo Final 
(RS)  

灘I)1 
但S) (RS) 

2. Decomposi恒o dos Custos Unit'rios (Licitante Vencedora) 2. Decomposição dos Custos Unitários (Licitante Vencedora) 
Custo das 

lixeiras (RS)鱒, 
Custo das 

lixeiras (R$) : 
Outros Custos 
Direts限5) 

Outros Custos 
DiretOsi (RS) 

Outros Custos Diretos 
Adicionals(RS) 

Outros Custos Diretos 
Adicionais (RS) 

Custo Final 
(Rめ  

Custo Final 
(RS) 

BDI 
(RS) 
BDI 

(RS) 
14,3 1 14,31 92,83 92,83 402,28 402,28 87,14 87,14 208,00 208,00 

324,92 324,92 324,92 324,92 649,84 649,84 

Percentual 
Constante da菌)I 

Percentual 
Constante da BDI 

A血uota 
Prevista em Lei 

Aliquots 
Prevista em Lei 

ISS Retido na 
Fonte (RS) 

ISS Retido na 
Fonte (RS)  

Item Item Valor 但＄) Valor (R$) Diferen'a Diferença 

2,0 2,0 Iss ISS 
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2.1.1.3 Carga, 	manobras 	e 	descarga 	de 
materiais diversos, 	com caminhão 
carroceria 9 T (carga e descarga 
manuais) 

7,27 35 Sinap 254,45 

2.1.1.4 Consumo de água esgoto e energia 442,00 2 Novacap 884,00 
5.1.1.1 Desmobilização Geral 300,00 1 Novacap 300,00 
10.01.106 Vigia Noturno 7,83 352 Sinap 2.756,16 
SUBTOTAL 5.127,39 

BDI 
PROPORCIO 

NAL 

30,00% 
1.538,22 

TOTAL 6.665,61 

Para evidenciar o custo total envolvido na composi9言o do valor unitdrio, a 
equipe procedeu a decomposi9ao informada nas tabelas a seguir: 

Para evidenciar o custo total envolvido na composição do valor unitário, a 
equipe procedeu decomposição informada nas tabelas a seguir: 

A Equipe registra ainda que a an自lise da Bonifica9ao de Despesas Indiretas 
(BDI), constante da proposta vencedora, demonstrou que a Unidade admitiu a inclus谷o de 
item relativo ao Imposto Sobre Servi9os (ISS) em percentual superior え  aliquota praticada no 
Distrito Federal, nos termos do Decreto n 25.508/2005, situa9ao a caracterizar o acrscimo 
irregular do montante de R$ 3 24,92 ao objeto executado, conforme tabela abaixo: 

A Equipe registra ainda que a andlise da Bonificação de Despesas Indiretas 
(BDI), constante da proposta vencedora, demonstrou que a Unidade admitiu a incluslo de 
item relativo ao Irnposto Sobre Serviços (ISS) em percentual superior aliquota praticada no 
Distrito Federal, nos termos do Decreto n° 25.508/2005, situação a caracterizar o acréscimo 
irregular do montante de R$ 324,92 ao objeto executado, conforme tabela abaixo: 

麟JUSI難CATIVA lI《,GESTOR gffl, KIST CATIVA GESTOR 

Sim, segundo pesquisas realizadas no mercado ficou constatada que o pre9o da 
lixeira 6 condizente com o apresentado pelos participantes do processo licitatrio, 
bem como com o pre9o praticado no mercado. 

Sim, segundo pesquisas realizadas no mercado ficou constatada que o prep da 
lixeira é condizente com o apresentado pelos participantes do processo licitatório, 
bem como com o prep praticado no mercado. 
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AN在  ISED似7ONTROLE I難TERNO 

A Unidade considerou as despesas impugnadas no relat6rio preliminar da 
Equipe como "condizentes" ao processo licitatrio e adequadas aos pre9os praticados em 
mercado, mas nao encaminhou a esta Controladoria para anlise, documenta9ao 
comprobat6ria da sua efetiva realiza9ao, nos termos do art. 63,§ 2。, III, da Lei n 4.320/64, 
razao por que mantemos as irregularidades consignadas na questao de auditoria em exame. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM C 

1) a RA-XVII nao evidenciou nos autos, mediante pesquisa de pre9os e 
mem6ria de clculo prpria, o ajustamento do pre9o unit'rio estimado das 
lixeiras contratadas aos praticados em mercado; 

2) houve a inclusao de itens adicionais integrantes de outros custos diretos, no 
valor de R$ 6.665,61; e 

3) a Unidade admitiu a inclusao de item relativo ao Imposto Sobre Servi9os 
(ISS) em percentual superior a aliquota praticada no Distrito Federal, no valor 
de R$ 324,92. 

4 1 PONTO CRITICO DE CONTROLE - REFER血NCIA "D" 

Adequafdo da instalaf oldos eq瞬iamentos:'e rn face do que restou planejado pela Unidade. 

D - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

4.刀 H evidncias de que as lixeiras a山uiridas foram todas instaladas nos locais 
especひicados? 

Com base em levantamento realizado pela RA-XVII no perodo dos nossos 
trabalhos de campo, a Unidade informou em resposta え  Solicitaao de Auditoria n 1/2013 
no haver localizado 131 lixeiras (3 7,4%) do total de 350 equipamentos que integravam 
originalmente o objeto do Contrato de Execu9ao de Obras n 4/20 12, situaao a configurar 
prejuizo ao Erhrio no valor de R$ 52.698,68, de acordo com o custo unit言rio final de 
instala9ao de R$ 402,28, apurado em item prprio do presente relatrio. 

Em inspe9谷o fisica realizada em 14/08/2013, com objetivo de verificar a 
consistencia do levantamento realizado pela RA-XVII, informamos que foram localizadas 

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

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



Controladoria-Geral Controladorla-Geral 21 de26 21 de 26 

91,7% das lixeiras vistoriadas, relativamente a 12 endere9os de instala9ao constantes do 
mapeamento encaminhado え  equipe, descritos em tabela abaixo: 
91,7% das lixeiras vistoriadas, relativamente a 12 endereços de instalação constantes do 
mapeamento encaminhado equipe, descritos em tabela abaixo: 

Endereço Quantidade 

1 Av. Cedro, Conjunto 6 1 

2 CLS 2, em frente h. Paróquia São Domingos 1 

3 QS 4, Escola verde 1 

4 QS 12, Conjunto 5A 1 

5 QS 6, em frente ao Campo de Futebol 1 

6 QS 10, Conjunto 3A/3B 1 

7 QN 9, Esquina Praça 1 

8 AC 3/4, em frente ao BRB 1 

9 AC 3, em frente ao Posto Policial 1 

10 QN 7, Lote 22 1 

11 Praça Japonesa 1 

12 QN 5, Lote 54 1 

TOTAL 12 

Registramos que a inspe叫o fisica visou to-somente atestar a consistncia do 
levantamento ex-post a execu9ao contratual elaborado pela RA-XVII, o qual n谷o substitui a 
devida lista de instala9ao de equipamentos que deveria constar em projeto basico, no 
configurando, portanto, amostra significativa para estimar quantitativamente eventual 
inexecu9ao do objeto pactuado. 

Registramos que a inspeção fisica visou ao-somente atestar a consistência do 
levantamento ex-post execução contratual elaborado pela RA-XVII, o qual não substitui a 
devida lista de instalação de equipamentos que deveria constar em projeto básico, não 
configurando, portanto, amostra sigmificativa para estimar quantitativamente eventual 
inexecução do objeto pactuado. 

Segue abaixo documentaao fotogr自fica da amostra realizada: Segue abaixo documentação fotográfica da amostra realizada: 

Av. Cedro, Conjunto 6 Av. Cedro, Conjunto 6 CLS 2, em frente a Par6quia So Domingos CLS 2, em frente Par6quia Si° Domingos 
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QS 4, Escola  verde  

QS  6, em frente ao Campo de Futebol 

QS 12, Conjunto 5 A - Nao  localizada  

QS 10, Conjuntos 3A/3B 

Controladoria-Geral 

QN 9, Esquina Praa 
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AC 3/4, em frente ao BRB 
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吃器」，  
Praa Japonesa 
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AC 3, em frente ao Posto Policial 

23 de 26 

QN 7, Lote 22 

QN 5, Lote 54 

JUSTIFICATIVA DO GESTOR 

Informamos que todas as lixeiras adquiridas foram instaladas nas localidades 
especificadas, de acordo com o Mapa anexado. Ressalta-se que a inspe叫o fisica 
realizada se deu em 14 de agosto de 2013, ou seja, h mais de um ano ap6s a 
execuao da obra. 

亡 certo afirmar que a possivel falta de lixeiras existe por duas razes obvias: 
vandalismo e furto. Conforme o executor do servi9o houve a recupera きo e 
recoloca9ao de lixeiras em diversos pontos da cidade, tendo em vista o mau uso, 
bem como depreda6es e furtos, segundo restou comprovado por meio de fotos, que 
constataram que v自rias lixeiras foram jogadas em ca9amba de lixos, em reas de 
transbordo, entre outros. 

A explicaao para a existncia de lixeiras em vias p立blicas atualmente passa pelo 
servi9o de varri9ao das ruas e avenidas. Esta Regiきo Administrativa constatou que 
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em lugares pouco movimentados e com pouco fluxo de pedestres somente existem 
unidades onde' realizada a varri9ao constante. 

Em 11 de outubro de 2013 realizamos nova contagem das lixeiras instaladas e restou 
localizadas 316 lixeiras, logo computamos a existncia de aproximadamente 91% 
das lixeiras nos locais indicados no mapa. 

Nos colocamos a disposiao de Vossa Senhoria para maiores esclarecimentos e caso 
necess自rio, realizar a recontagem das lixeiras. 

AN‘立ISEDp CONTROLE INTERNO 

1) An貞lise da Documenta頭o 

Em sua manifestaao, a Unidade alega que o quantitativo de lixeiras no 
instaladas, conforme admitido pela pr6pria Administra9ao Regional do Riacho Fundo no 
contexto do presente relatrio, derivou de a96es de vandalismo e furto, anexando para anlise 
do Controle Interno novo mapa de instala9ao dos equipamentos, no qual teriam sido 
localizadas 91% das lixeiras contratadas. 

A Equipe registra que a documenta9ao de suporte a resposta encaminhada a 
esta Controladoria nao demonstrou a ocorrncia de alegadas a6es de vandalismo e furto, 
registradas em Boletim de Ocorrncia emitido pela Delegacia Policial de 自  rea da 
jurisdicionada, situaao a evidenciar possivel coloca9ao originria de lixeiras ausentes, e no 
"recupera叫o e recoloca9ao" de equipamentos degradados, conforme alegado pela Unidade. 

Lembramos ainda a Unidade que o novo mapa encaminhado a esta 
Controladoria caracteriza anexa9o ex -post de documentos ao procedimento licitat6rio, 
situa9ao n乞o amparada na jurisprudencia dos 6 rgaos de controle externo, como a decorrente 
do Ac6rd査o 518/2006/TCU: 

Ac6rd'o 518/2006/TCU: 

Faa juntar todos os documentos referentes s licita6es ao processo administrativo, 
jA devidamente autuado e protocolizado, inclusive o edital e respectivos anexos, 
constitudos, dentre outros elementos, de projeto basico e de oramento estimado em 
plamlhas de quantitativos e pre9os unitrios, devendo ser todos estes documentos 
numerados sequencialmente, em vista do que regem os arts. 38, inciso I, e 40,§ 2o, 
incisos I e II, da Lei no 8.666/1 993. 

2) Inspe弾o de Campo 

Apesar do que restou expresso no item 1, supra, de acordo com a Ordem de 
Servi9o n 193/2013- CONTROLADORIAJSTC, de 10/12/2013, a Equipe de Auditoria 
realizou nos dias 17 e 18/12/2013 segunda inspe9きo fisica na RA-XVII, visando verificar: 1) a 

Controladoria-Geral - CONT 
Ed. Anexo do Pal'cio do Buriti, 14。  andar, sala 1401 - CEP 70075-900 - BrasilialDF 

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



Controladoda-Geral 25 de 26 

alegada instala9o das 113 lixeiras inexistentes a poca de realiza叫o dos trabalhos de campo 
e 2) as condi96es de manuten9ao dos equipamentos. 

Com base no novo mapa encaminhado pela Unidade, foram selecionadas por 
sorteio 45 lixeiras localizadas em diferentes endere9os da RA-XVII, observados os requisitos 
estatsticos de amostragem aleat6ria. Os resultados da inspe9ao amostral conduzida pela 
Equipe sao os seguintes: 

a) 95% das lixeiras amostradas foram localizadas em seus respectivos 
endere9os, porcentagem a corroborar estatisticamente as informa96es 
constantes da resposta encaminhada pela Unidade, relativamente 
instala9ao das 113 lixeiras ausentes a poca dos trabalhos de campo que 
fundamentaram nosso relat6rio preliminar; 

b) embora instalados, os equipamentos nao se correlacionavam com o projeto 
arquitet6nico original constante do procedimento licitat6rio, apresentando 
maior capacidade volum6trica e maior espessura de chapas metlicas; e 

c) foram localizadas 16 lixeiras recolhidas ao dep6sito de manuten9ao da 
Diretoria de Servi9os da RA-XVII, para reparos; 

Informamos que a Unidade esclareceu que a instalaao das 113 lixeiras 
faltantes na execu9ao do objeto originalmente contratado nao implicou custos adicionaisa 
Administra9ao, conforme declara9ao da empresa TEC Construtora Ltda., vencedora do 
procedimento licitat6rio, anexada pela RA-XVII no contexto de resposta a Solicita9ao de 
Auditoria n 1, de 18/12/2013. 

Registramos ainda que em pesquisa ao sistema SIGGO, a Equipe no 
identificou no 合  mbito da RA-XVII a existencia de novos pagamentos a referida empresa, 
relativamente a execuao do objeto contratado. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM D 

Em face da realizaao de nova inspe9ao fisica, nos termos da Ordem de 
Servi9o n 193/2013- CONTROLADORIA/STC, de 10/12/2013, verificamos a instala9ao dos 
equipamentos ausentes (113 lixeiras) sem custo adicional 良  Administra9ao Phblica, ainda que 
correspondentes a novo projeto arquitet6nico, conforme constatado pela equipe e comentado 
na presente questo de auditoria, razao por que consideramos sanado parcialmente o prejuizo 
ao Errio Distrital consignado pela Equipe em relat6rio preliminar. 
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Entretanto, a Administra弾o nao comprovou que houve, de fato, recuperaao e 
recoloca9谷o de lixeiras. A toda evidencia o que ocorreu foi a prestaao de servi9o origin自ria, 
porm extemporanea. 

RECOMENDACOES- 

a) apurar a responsabilidade disciplinar, nos termos da Lei Complementar n。  
840/2011, dos servidores relacionados com a execu9ao contratual, a 
liquidaao e o pagamento da despesa da contrata9きo analisada no presente 
relat6rio, originalmente, sem a comprovada presta9ao de servi9os, 
irregularidade sanada ex-post pela empresa vencedora do procedimento 
licitat6rio (Subitem 6, da Conclusao relativa ao item A e; 

b) apurar a responsabilidade disciplinar, nos termos da Lei Complementar n 
840/2011, em razきo da ausencia de elaboraao do projeto b自sico e de 
estudos t6cnicos de demanda (Subitens 1 e 2, da Conclusao relativa aos 
itens A e B) ; e 

c) adotar as providencias administrativas com vistas ao ressarcimento ao 
errio de R$ 6.990,53 e, nao havendo composi9ao, proceder a instaura9谷o 
de Tomada de Contas Especial (Subitens 2 e 3, da Conclusao relativa ao 
item C). 

Brasilia, 04 de fevereiro de 2013. 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DISTRITO 
FEDERAL 
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