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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Transpar'ncia e Controle 
Controladosla-Geral 

〇  

GDF 
Nut.. p.. um an. t$ 

RELAT6RIO DE INSPE叫O N。  07/2013-DIRAG-IICONAG/CONT 

UNIDADE: ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO - RA-XIV 

PROCESSO No: 480.000.260/2013 

ASSUNTO: Inspe9百o com o objetivo de verificar denncia veiculada nos 6 rgaos de 
imprensa acerca da aquisi9ao e instala きo de lixeiras pelas Administra96es 
Regionais. 

Senhor Diretor, 

Em atendimento a determina9百o 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 inspe戸o realizada no Processo n。  144.000.084/2013, tendo por objetivo apurar denncia 
veiculada em 6 rgaos de imprensa, acerca da supostas irregularidades no processo de aquisi弾o 
e instala叫o de lixeiras no a mbito da RA-XW. 

難麟｛i 

O trabalho de inspe9きo foi realizado no perodo de 06/05/2013 a 13/05/2013 
com o objetivo de emitir opini言o sobre a denncia veiculada em 6 rg乞os de imprensa acerca de 
supostas irregularidades no processo de aquisi9きo e instala9まo de lixeiras pelas 
Administra96es Regionais. 

Os exames consistiram na anlise do processo em epigrafe, em especial aos 
atos de licita叫o, ajuste contratual e pagamento da despesa no decorrer da execu9ao, ainda em 
curso no momento dos trabalhos de campo. 

轍i聴暖 
	

~難離！ 
	

I轍麟難  

METODOLOGIA 

A elabora9五o do Plano de Auditoria considerou as denncias veieuladas em 
6rg百os da imprensa quanto a possvel pr言tica de sobrepre9o na cota叫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 quePr叩orcao a 且dm加おかafdo Reglona! de sdo Sebastio seg“加 as 
normas de licitafdo e os p功Eゆlos da AdministraFdo PIblica na aquisido e 
加stalado de lixeiras, especialmente quanto d estimativa do quantitativo, 
Pteo e esPecipca戸es dos bens? 

PONTOS CRTICOS DE CONTROLE 

Com base nas denncias veiculadas nos 6 rgaos de imprensa, foram 
identificados os Pontos Crticos de Controle, detalhados na respectiva Matriz de Planejamento 
por Quest6es de Auditoria, com vistas h elucida9きo do Problema Focal de Auditoria, 
agregando as exigencias da Ordem de Servi9o n 50/20 13, no conjunto dos exames propostos. 

黛 
	

勲「蝉  

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

descrito no projeto bsico. 
C. Adequa9五o da cota9ao dos pre9os das lixeiras aos pre9os praticados no mercado. 
D. Adequa9ao da instala弾o dos equipamentos em face do que foi planejado pela 

Unidade. 

QUEST6ES 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 operacionalizaao das a6es de controle a serem 
desenvolvidas: 
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II 

'T MI 

.1 

:r., 	I 

A modalidade 
suporte Mc° 

f 
I 	III 

de licitação 
e jurídico? 

741}51 

utilizada encontra 

r 

1.1 

A 
Adequação 	formal 	do 
procedimento is normas 
básicas de licitação, 

A.2 
Há 	projeto 	básico 	a respaldar 	a 	demanda 
licitat6ria e tal projeto foi elaborado de acordo 
com as exigências legais? 

1.2 

A.3 . 
Houve pesquisa de prep válida 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 A necessidade da 
Unidade, em face do que 
restou descrito no projeto 
básico. 

B.1 
A quantidade de lixeiras adquiridas e instaladas 
está de acordo com a real necessidade da Regido 
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, esta 
condizente com o preço praticado no mercado? 

3. 1 

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

Hi evidências de que as lixeiras adquiridas foram 
todas instaladas nos locais especificados? 

4.1 

き鷺  

O presente relatrio decorre de determina9きo contida na Ordem de Servi9o 
n 50/2013-CONT/STC, publicada no DODF no 090, de 03/05/2013, objeto de inspe戸o 
derivada de denncias de irregularidades relacionadas a execu9ao contratual de instala9ao de 
lixeiras pblicas no 合  mbito da RA-XIV, nos termos do Edital de Convite n 02/2013 e 
Contrato de Execu9言o de Obras n02/2013. 

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 inspeção 
derivada de denuncias de irregularidades relacionadas execução contratual de instalação de 
lixeiras públicas no Ambit° da RA-XIV, nos termos do Edital de Convite n° 02/2013 e 
Contrato de Execução de Obras n° 02/2013. 
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Os trabalhos foram conduzidos na sede da Unidade no perodo de 06/05/2013 
a 13/05/2013 e incluiram a verificaao da documenta9甘o anexa aos autos do processo, a fim 
de analisar a adequa9ao da despesa a luz da legislaao vigente. 

A despesa correu a conta do programa de trabalho 15.451.6208.1110.5361 
(Execu9ao de Obras de Urbaniza9ao em Sきo Sebastiao-Instala戸o de Lixeiras Pblicas em 
Vias P'blicas em S乞o Sebastiao), derivado de recursos de emenda parlamentar (EPP), em 
favor da empresa Fiber Glass Construtora LUla, CNN n。 03.819.129.0001/14, no montante 
de R$ 146.757,72, referente a instala をo de alegadas 152 lixeiras; foi empenhada em 
04/03/2013, mediante a emissao da NE no 00028/2013, na modalidade global. 

Os trabalhos foram conduzidos na sede da Unidade no period° de 06/05/2013 
a 13/05/2013 e incluiram a verificação da documentação anexa aos autos do processo, a fim 
de analisar a adequação da despesa A luz da legislação vigente. 

A despesa correu A conta do programa de trabal6 15.451.6208.1110.5361 
(Execução de Obras de Urbanização em São Sebastião-Instalação de Lixeiras Públicas em 
Vias Públicas em São Sebastião), derivado de reclusos de emenda parlamentar (EPP), em 
favor da empresa Fiber Glass Construtora Lida, CNPJ n° 03.819.129.0001/14, no montante 
de R$ 146.757,72, referente A instalação de alegadas 152 lixeiras; foi empenhada em 
04/03/2013, mediante a emissão da NE n° 00028/2013, na modalidade global. 

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

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

MATRIZDERESPPNSABILJP p 	,,, 
f, 	

'‘, :LT' szlicEsso No4i :bb(1:0i . 
, GB 	TO: .A um Mi. E INST 	O 

s. OS  
 

1 
- 

PROCEDIMENTOS PARTICIPANTES 
NOME 

RESPONSÁVEL 
CARGO MATRICULA 

N° 
ATIVIDADE 

Abrir Procedimento 
Licitat6rio 

Administrador 
Re!iona1 

***.855-* Al 

Elaborar Projeto 
Básico 

- E 

Elaborar Projeto de 
Ar • uitetura 

Diretora de Obras *.***.051-* E 

Elaborar Caderno de 
Es ecifica Oca 

Diretora de Obras ••••.283_•* E 

Elaborar Planilha 
Or amentfiria 

Diretora de Obras ** 41.125-** E 

Aprovar Projeto 
Básico 

I 	 U Administrador 
Regional 

"*.855-* Al 

Emitir Parecer 
Jurídico 

Chefe ASTEC "*.872- E 

Aprovar a Despesa Administrador 
Re: ional 

***.855-* Al 

Licitar Objeto Presidente da 
Comissão de 

Licita 

".***.024-* L 

Homologar Licitação 
e Ad'udicar Ob'eto 

Administrador 
Re:ional 

"*.855-* Al 

Assinar Contrato II Administrador 
Re:ional 

....855-. AI 

Fiscalizar Contrato Executor do 
Contrato 

**".125-** F 

Atestar Notas Fiscais Executor do 
Contrato 

"*.125-** F 

Autorizar o 
Pa: amento da 

• Administrador 
Re: ional 

**".855-* Al 
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Despesa 
Liquidar e Pagar a 

Despesa 
Gerente de 

Orçamento, Finanças 
e Contratos 

ne.545-* P 

LEGENDAS 

• • 

rE 

Al - AUTORIZAR 
A2 - APROVAR 

E = ELABORAR 
L --- LICTTAR 

C = CONTRATAR 
F = ATESTAR E FISCALIZAR 

P = LIQUIDAR E PAGAR 

A realizaao 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 gesto da 
RA-XTV no contexto do presente exame, 

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

A an自lise incluiu entrevista com a atual Diretoria Geral de Administra叫o da 
RA-XIV, realizada por ocasi昏o da apresenta9ao da Equipe na sede da Administra9をo 
Regional de Sきo Sebastiao, seguida do exame exploratrio 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-XIV, realizada por ocasiao da apresentação da Equipe na sede da Administração 
Regional de Sao Sebastião, seg-uida 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 PROBABLLIADE/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 	pregos 	ou 

aderência a 	sistema de referencia de 
preços. 

• Inclusão 	de 	itens 	desnecessários 	A 
execução dos serviços. 

• Inclusão 	de 	itens 	e 	percentuais 	não 
integrantes 	de BOI 	- 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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難醸ii, 殖鎌煎題鵬‘鎮義I亜璽遼襲難‘ 

1 1 PONTO CRITICO DE CONTROLE - REFERNCIA "A" 

jden応  oormd4j1d 6cedimenWui)ormE 5sicJiJ1iit't 磯糾繊難g」 ‘1蝿欧費“ 1 

O objetivo do exame do ponto crtico de controle consistiu em verificar se o 
procedimento licitatrio utilizado pela Administra9ao Regional atendeu a norma geral de 
licita戸o e guarda consonncia com o entendimento prevalente dos 6 rgos de controle. 

A.! - QUEST O DE AUDITORIA 1 

1.D且I・toda/idade de licitado utilizada encontra sapwI~ノUtico eルrid!co? 

Situa9五o ftica a embasar o procedimento licitat6rio 

Em an自lise s justificativas apresentadas pela Unidade para deflagrar o 
procedimento licitat6rio em exame, a Equipe de Auditoria n百o identificou no contexto do 
processo analisado par含metros quantitativos ou estudos t6cnicos de demanda que suportassem 
a avalia9ao objetiva da real necessidade da aquisi9ao do conjunto de lixeiras licitado. 

A Equipe informa que a ausencia de inventrio do mobili'rio urbano j自  
instalado A poca do procedimento impossibilitou a estima9言o do estoque fisico e as 
condi96es de uso e conserva 五o dos equipamentos existentes na RA・XIV, ao tempo da 
deflagra9乞o da licita9石o. 

Registra, porm, que a instala9豆o de dep6sitos para coleta e descarte de 
resIduos s6lidos 6 conexa aos princpios e objetivos gerais da Politica Nacional de Residuos 
S6lidos estabelecidos na Lei Federal n 12.305, de 02/08/2010. 

Suporte jurdico a embasar o procedimento ilcitat6rio 

An'lise dos atos relacionados A deflagra恒o do certame 

A Unidade, embasada no Relatrio T6cnico n。  012/2013-ASTEC/GAB/RA- 
XIV, elaborado pelo Chefe da Assessoria T6cnica, empregou a modalidade Convite, de 
acordo com o inciso III do art. 22 c/c arL23, inciso I, alnea "a", da Lei 8.666/93, utilizando-se 
de programa de trabalho destinado え  execu 言o de obras. Entretanto, embora a Equipe de 
Auditoria compreenda inadequada a realiza 乞o da despesa a conta de obras e servi9o de 
engenharia, conforme esclarecido na Questao de Auditoria A.2 e Questo dc Auditoria C. 1, a 
op9ao adotada pela Unidade, necessariamente, deslocaria o procedimento licitat6rio para uma 
Tomada de Pre9os, de modo a reunir, em 6 nico certame, obras de infraestrutura fracionadas 
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em distintos processos durante o exercicio de 2013, como as derivadas dos Processos n.。s 
144.000.672/2012, 144.000.192/2013 e 144.000.308/2013. 

Al6m disso, compromete o suporte jurdico o fato de n乞o ter sido elaborado o 
devido projeto bsico, requisito necess'rio para deflagra9きo do certamente licitat6rio, nos 
termos do inciso I, do§ 2。, do art. 7。  do Estatuto de Licita戸es, de modo a evidenciar em 
documento prprio os elementos constantes nas alineas "a" a "f' do inciso IX do art. 6。, da 
Lei n。  8.666/93, em especial aqueles relativos a descri9言o do objeto a contratar e local de 
instala9豆o dos equipamentos no a mbito da RA-XIV. 

Verificou-se a existncia da seguinte documenta9且o anexa aos autos, a qual no 
caracteriza nem substitui o devido projeto b自sico: 

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

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

[“竺「TTfiSTTB?ttTJVAJJLQS郷’ 
O Projeto Bsico de Arquitetura definiu, entre modelos conhecidos e utilizados pela 
NOVACAP e outros modelos de thbricantes, que utilizaria um NOVO modelo de 
lixeira, de maior estanqueidade, melhor comodidade, de maior resistncia e 
durabilidade ao objeto em questo. Por este motivo foi desenvolvido projeto 
pr6prio com chapas de maior espessura, maお resむ厄ntes, de maior peso, com tu加  
de maior altura e a tela de revestimentopi substituida por uma chapa peグurada 
com menor vazo e maior resistncia mecdnica e quimica, com P加tura 
eletrosttica, DIFERENTE das lixeiras antigas (FOTO ANEXA) referidas em 
processo, a fim de garantir maior salubridade do local, tendo em vista que o lixo 
org含nico produz resIduos (chorume) nocivos ao meio ambiente e minimizar danos 
por a戸o antrpica. 
Nesse sentido, presume-se que a pr'tica convencional de fabrica戸o e instala弾o 
seria alterada a fim de melhor qualificar o material a ser produzido. 
A administra9且o apresentou juntamente com o PROJETO BASICO, notas fiscais 
que atestam e comprovam o valor do objeto licitado. 

鵬臨互W飼Alan破 S IR S LEi t' I取癒裏 	 血 ) 

Em sua justificativa, a Unidade n言o se manifestou acerca das impropriedades 
consignadas pela Equipe, relativamente a aus6ncia de estudos t6cnicos a embasar a 
deflagra叫o do certame em an'lise, em desacordo, por exemplo, com reiterada jurisprud6ncia 
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derivada de decis6es dos 6 rg言os de controle externo, como a exarada peio Tribunal de Contas 
da Uni昏o (TCU) no Ac6rd五o 137/20W/Primeira C合mara: 

Elabore previamente estudos tcnicos preliminares que assegurem a viabilidade da 
contrata 且o sob os aspectos da eficcia, efici己ncia, efetividade e economicidade, 
com vistas a fundamentar o respectivo projeto bsico, especialmente no que 
concerne ' s diferentes solu&s disponiveis no mercado,A justificativa da solu o 
especifica escolhida, bem assim ao demonstrativo dos beneficios tcnicos e 
econ6micos provenientes de tal escolha, em aten9百o ao disposto no art. 6。, inciso IX, 
da Lei no 8.666/1993 

A anhlise da manifesta叫o e da documenta 百o encaminhadas a esta 
Controladoria pela jurisdicionada tamb6m nao evidenciou razes de justificativa para a 
escolha da modalidade licitat6ria (convite), em detrimento de certame de maior amplitude 
(tomada de pre9os), bem como n五o esclareceu a ausencia de elabora9言o de projeto bsico, 
pr-requisito ao ato licitat6rio, nos termos da legisla叫o de reg6ncia referida pela Equipe de 
Auditoria. 

Pelo exposto, consideramos que as justificativas e documentos apresentados 
pela Unidade n五o elidem as irregularidades consignadas no contexto da presente questo de 
auditoria. 

A.2 - QUESTAO DE AUDITORIA 2 

1.みH projeto bdsico a respaldar"demanda licitatria e tal projeto foi elaborado de acordo com 
as exigncias legais? 

Conforme j五  noticiado, n且o constatamos a elabora9百o de projeto b五sico 
contendo as caracteristicas e os elementos necess自rios e suficientes a fundamentar o servi9o 
pretendido de instala弾o de lixeiras, nos termos do inciso IX, art. 6。, da Lei n 8.666/93, em 
especiala defini9百o do objeto a contratar e quantitativo. 

Ressalvamos que a an'lise do Contrato n。  02/20 13, para a execu弾o de obras, 
n5o revelou atividades relacionadas a constru9do de lixeiras no contexto da execu叫o do 
objeto pactuado, mas de fabrica9do dos equipamentos, segundo parmetros de medidas e 
materiais definidos em projeto de arquitetura prprio, desenvolvido pela Diretoria de Obras da 
RA-XW, situaao a caracterizar a imprecis甘o do objeto a licitar. 

A Equipe lembra ainda que a caracteriza9ao dos servi9os contratados a conta 
de obra e servi9o de engenharia interp6s custos adicionais ao objeto pactuado, em face do 
atendimento 色  s normas de seguran9a, conforto, higiene, sade e acessibilidade, pela via da 
aplica9五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 t6cnica (ART) e 
erguimento de canteiros de obras - itens integrantes da planilha oramentdria anexa ao 
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processo analisado, situa きo analisada na Questo de Auditoria 1, Referencia "C" do presente 
relatrio. 

1 

F→裏フlust'義WdW牙DびC罵STQRI 響難難』 に雪 Ij・  誓翼  

A respeito do Projeto Bsico de Arquitetura, o servidor 一  matr.: 
****,05 l-', nomeado como executor do contrato, j' apresentou o levantamento 
atualizado e finalizado, incluindo a locaao de todas as lixeiras instaladas nas duas 
etapas, em conformidade com lista de endere9o feita durante a fiscaliza9苔o da 
Divisきo de Obras (DIROB) desta RA. 

O projeto bsico 6 integrante do pr6prio procedimento licitatrio. Mais,6 
condi9各o necess'ria a deflagra9をo do prprio certame. Devera conter os elementos constantes 
do inciso I く  do art. 6。  da Lei n 8.666/93, os quais no se revestem de mera formalidade, 
conforme ensinamento que se colhe das seguintes decis6es prolatadas pelo TCU: 

Ac6rd五o 440/2008 Plen'rio 

Licite obras e servi9os de engenharia apenas quando houver projeto b自sico 
aprovado, com oramento detalhado em planilhas que expressem a composi9百o de 
todos os seus custos unitrios, conforme o art. 7。,§ 2。, da Lei n。  8.666/1993 

Ac6rd'o 103/2008 Plen五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 lie III da Lei n 8.666/1993. 

Ac6rd各o 1387/2006 Plen血rio (Sum'rio) 

A elabora'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,' imprescindivel para a realiza戸o de qualquer obra pblica, resguardando 
a Administra"o P自blica de sobrepre9os e manipula9'o indevida no contrato 
original. 

Em face da aus6ncia de justificativas e de documenta 甘o comprobat6ria a 
fundamentar a ausencia de projeto bsico, consideramos que a manifesta9ao da jurisdicionada 
no elide a irregularidade consignada no contexto da presente questo de auditoria. 

~ 
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A.3 - QUESTAO DE AUDITORIA 3 A.3 - QUESTA0 DE AUDITORIA 3 

1.刃Eouve pesquisa de preo vlida e conzprobatria da van何!osidade da escolha? L3) Houve pesquisa de prep veilida e comprobatória da vantajosidade da escolha? 

A anlise da planilha oramenthria elaborada pela RA-XIV evidenciou que a 
Unidade nao demonstrou, mediante pesquisa prpria, a adequa9ao do pre9o estimado unitrio 
(R$ 494,00) de aquisi9d das 152 lixeiras e de parcelas de itens integrantes da planilha 
oramentria, agrupados sob a denomina9言o genrica de "preos de mercado", conforme 
demonstrado na tabela abaixo: 

A andlise da planilha orçamentaria elaborada pela RA-XIV evidenciou que a 
Unidade não demonstrou, mediante pesquisa própria, a adequação do preço estimado unitario 
(R$ 494,00) de aquisição" das 152 lixeiras e de parcelas de itens integrantes da planilha 
orçamentiria, agrupados sob a denominação genérica de "preps de mercado", conforme 
demonstrado na tabela abaixo: 

Códigas 
446111;»- 	ill:: 

I. 
1 

Preçaithritirio 
Estimado Om RV 

i r 0 • iivut •• kgRtai 
ma • 	̀•,6 ,=-1.. 

ealp 
t ,-flo...•,;;;aliff,0 

02.04.301 Abertura de buracos no solo, 
profundidade 	h=0,50m, 	er 
0,30m, em trado manual 

152,00 Não informada 3.268,00 

04.04.501 Lixeiras Duplas ern Aço 494,00 Não informada 75.088,00 
04.04.502 Transporte de Lixeiras — Até 

10 Km 
3,80 Não informada 577,60 

04.04.505 Silk-Screen Logomarca GDF 16,66 Não informada 1.434,88 
04.04.511 Transporte de Lixeiras — Até 5 

Km 
9,44 Não informada 2.532,32 

TOTAL - 

~ 

,JUSHF蛇馴， TWA DO GESTOR JUSTIFICATIVA DO GESTO.R 

A respeito do Projeto B自sico de Arquitetura, o servidor~ matr.: 
****.05 l1*, nomeado como executor do contrato, j自  apresentou o levantamento 
atualizado e finalizado, incluindo a loca9'o de todas as lixeiras instaladas nas duas 
etapas, em conformidade com lista de endere9o feita durante a fiscaliza9百o da 
Divis'o de Obras (DIROB) desta RA. 
A cota o de pre9o n言o foi apresentada anteriormente, pois a Diretoria de Obras, 
respons'vel pela elabora 且o do PROJETO BASICO DE ARQUITETURA nao 
considerou a nvel executivo, a necessidade de especificar detalhadamente o sistema 
construtivo adotado 
Informa ainda que, al'm do PROJETO EXECUTIVO da lixeira, apresentou tamb6m 
tabela de especifica6es dos materiais empregas, assim como referncias dos 
fornecedores e oramentos (cota弾o de preo de materiais e insumos) 
Outros itens constantes em planilha foram inseridos pela tipicidade do servi9o a ser 
executado, considerados como obrigat6rios em TODAS as obras civis como: 
1' 	Liga'o provis6ria de' gua (podendo ser substituido por fornecimento tipo 
PIPA); 
v 	Liga'o provis6ria de luz (podendo ser substituido por gerador-m6vel ou 
similar); 
/ 	Transporte de materiais/m'o-de-obra; 
/ Mobiliza'o de canteiro de obras (substitudo por container tipo habitvel); 
✓ Equipamentos de constru o/instala 百o (acabamento no local); 
V 	Limpeza p6s-obra (recolhimento de entulho, ferragens, etc.); 

A respeito do Projeto Basic° de Arquitetura, o servidor MINIM matr.: 
*.***.051-*, nomeado como executor do contrato, ji apresentou o levantamento 
atualizado e finalizado, incluindo a locação de todas as lixeiras instaladas nas duas 
etapas, em conforrnidade com lista de enderego feita durante a fiscalização da 
Divisão de Obras (DEROB) desta RA. 
A cotação de preço não foi apresentada anteriormente, pois a Diretoria de Obras, 
responsivel pela elaboração do PROJETO BASIC() DE ARQUITETURA não 
considerou a nivel executivo, a necessidade de especificar detalhadamente o sistema 
construtivo adotado. 
Informa ainda que, além do PROJETO EXECUTIVO da lixeim, apresentou também 
tabela de especificações dos materiais empregas, assim como referências dos 
fomecedores e omamentos (cotação de preço de materiais e insumos). 
Outros itens constantes em planilha foram inseridos pela tipicidade do serviço a ser 
executado, considerados como obrigatórios em TODAS as obras civis como: 
,/ 	Ligação provisória de tigua (podendo ser substituido por fomecimento tipo 
PIPA); 

Ligação provisória de luz (podendo ser substituido por gerador-m6vel ou 
similar); 
,/ 	Transporte de materiais/mão-de-obra; 
,,/ 	Mobilização de canteiro de obras (substituido por container tipo habitivel); 

Equipamentos de construção/instalação (acabamento no local); 
,/ 	Limpeza p6s-obra (recolhimento de entulho, ferragens, etc.); 

Controladoria-Geral - CONT 
Ed. Anexo do Faladio do Bwid, 14' andar, sala 140! - CEP 70075-900 - Brasilia/OF 

Fone: (61) 2108・3301 - Fax: (6!) 2108-3302 

Controladoria-Geral - CONT 
Ed. Anexo do Pallicio do Buriti, 14° andar, sala 1401 - CEP 70075-900 - Brasflia/DF 

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



Co吋「dadorね-Geral I! de 24 

Obs.: Outros itens constantes em planilha como: sanit'rios, vigia de obra, material 
de escrit6rio limpeza e higiene, prote9百o e sinaliza9'o s百o considerados 
ESSENCIAIS em servi9os dessa natureza e no podem ser desvinculado pela 
assistencia ' obra. 

~皿!fli璽ai ン ONTRO ENTE'二 O 間  

A manifesta9ao e a juntada de documentos pela Unidade nao acrescentou fato 
novo a esclarecer a aus6ncia de pesquisa de pre9o do equipamento adquirido pela RA-XlV, 
conforme consignado pela equipe. As pesquisas de pre9os encaminhadas pela Unidade so 

datadas de 03/08/2013, bem posteriores ao processo licitatrio. N言o configurando, portanto, 
documentos vlidos para convalidar pesquisa de mercado, raz乞o por que mantemos a 
irregularidade constante do relat6rio preliminar, reafirmando き  Administra きo Regional de 
So Sebasti言o a necessidade de realiza9ao de pesquisa de pre9os a ifindamentar a deflagra o 
de certamente licitatrio nos termos -do Ac6rd'o 4104/2009/TCU: 

Fa9a constar dos processos licitatrios, inclusive, quando for o caso, os de dispensa 
e inexigibilidade, os elementos previstos no art. 7。  e no art. 38, ambos da Lei no 
8.666/1993, dentre eles: projeto bsico; indica"o dos recursos oramentrios 
destinados A licitaao; pesquisa de pre9os, pareceres tcnicos e extrato de publica叫o 
dos avisos contendo os resumos dos editais e do contrato. 

A.4 - QUESTAO DE AUDITORIA 4 

1.4) A licitado pルdequadamente 戸acionada deルma a privilegiar " competitividade e" 
economia de escala? 

O fracionamento do procedimento licitatrio deriva da norma contida no 
art. 23,§ 1。, da Lei n。  8.666/93, visando h otimiza9且o pela Administra9ao dos recursos 
disponIveis no mercado e 色  amplia叫o da competitividade, sem perda da economia de escala, 
objetivos nきo observados pela RA-XIV ao licitar o objeto em exame. 

Ao agrupar em u nico objeto o fornecimento e a instalagd o das lixeiras 
adquiridas, a Equipe registra que a RA-XIV nao evidenciou nos autos estudo t6cnico acerca 
das vantagens financeiras para a Administra9豆o do agrupamento de atividades independentes 
e nきo correlacionadas, bem como nao considerou as possibilidades de ganhos de escala que 
resultariam da articula9ao 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 legisla95o lhe facultasse a realiza9ao do procedimento licitat6rio na 
modalidade convite. 
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轟ZおTJFJ輿Tm'SPひG加TORにI>Ih,'  a繰f に購ぎ二 一撃二 L』謝  “鑑臨  

A Administra9'o Regional n且o considera fracionamento do processo licitat6rio os 
referidos processos constantes no relatrio (reforma de quadra poliesportiva, 
reforma de edificio e instala戸o de lixeiras) onde a especificidade e natureza do 
servi9o s且o vistos como distintos. 
Este convite especifica a fabrica 各o e instala弾o de lixeiras p'blicas, em que pan 
proceder com a instala9言o do equipamento' necess自rio pequenos servi9os de 
demoli声o (cal9amento) e escava9ao (reas verdes), assim como chumbamento 
(concreto em betoneira) e fixa"o do equipamento ao solo, carreamento e transporte 
de residuos/entulhos (transporte de material). (sic). 

万瓦響零E DQ :COJVflO$JNTE尺I'j9 J網轍弾F 鵬響綴 鵬総毒年  

O fracionamento do objeto licitat6rio visa 自  otimiza9ao pela Administra 且o dos 
recursos disponiveis no mercado e a amplia叫o da competitividade, nao se conThndindo com o 
parcelamento do objeto, ilicito orientado a burla do prprio dever de licitar. 

Referimo-nos ao ato do gestor que promove a melhor utiliza9且o dos recursos 
disponiveis em mercado, na bula decorrente, por exemplo, do Ac6rd豆o 83912009/TCU: 

Em conson'ncia com o disposto nos arts. 3。,§ 1。, inciso I, e 23,§§ 1。 c 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' 
amplia9'o da competitividade, ou, na impossibilidade tcnica e econ6mica de faze- 
lo, apresentar justificativas fundamentadas nos autos do procedimento licitatrio. 

B ainda: 

Ac6rd且o 1387/2006 PlenArio: 

A falta de licita'o especifica para a compra de equipamentos necess自rios' obra 
pblica respectiva, sem o parcelamento do objeto da licita 言o, constitui 
irregularidade grave, salvo se comprovada a inviabilidade t'cnica ou econmica para 
o parcelamento preconizado pelo art. 23,§ 1。, da Lei 8.666/1993. 

Em face de a manifesta9言o da Unidade nきo apresentar correla9o com o objeto 
de an百lise constante da presente questo de auditoria, mantemos a irregularidade consignada 
em nosso relat6rio preliminar. 
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A.5 - QUEST O DE AUDITORIA 5 

1."mave nomeafdo de executor do con trato e sua atuafdo atendeu d s normas 
qperac切”αむPer功tentes? 

Em an自lise' Ordem de Servi9o n 20, de 04/03/2013, publicada no DODF 
no 52, pgina 2, a Equipe de Auditoria constatou a designa戸o do servidor matrcula 
n0 ****.)51_*, para atuar na execu叫o do objeto contratual, nos termos do art. 67 da Lei 
no 8.666/93 c/c o art. 41 do Decreto n。  32.598, de 15/04/2010 e Portaria SGA n。  29 de 
25/02/2004. 

Informamos que at6 a conclus五o dos trabalhos de campo, a Unidade nao havia 
apresentado a Equipe de Auditoria os relat6rios circunstanciados de execu9百o dos servi9os 
contratados, de responsabilidade do executor designado pela Administra9ao, ja qualificado no 
presente relat6rio, nos termos do inciso II do art. 41 do Decreto n 32.598, de 15/12/2010 e 
Portaria SGA n。  29 de 25/02/2004. A cerca disso, registre-se que o objeto contratado 
encontrava-se em fase de execu9言o no momento dos exames, no tendo sido constatado o 
pagamento de nenhuma parcela at ento. 

A Equipe ressalta que a emiss且o de relatrios de execu9きo ao t6rmino de cada 
etapa das obras e servi9os contratados 6 pr -requisito き  liquida9甘o da despesa e a emissきo da 
respectiva Nota de Lan9amento (NL), a teor do inciso 1V do art. 61 c/c o art. 62 da legisla9o 
de regencia referida. 

【たIS Tin はn ス万うGESd亙~‘ 

O executor do contrato em questAo elaborou uma lista de endere9amento indicando 
os pontos de instala6es das lixeiras, faltando somente mapa de locaAo com pontos 
demonstrando os equipamentos a serem instalados, j' finalizado e anexo ao 
processo. N'o foi apresentado anteriormente pelo executor, pois na ocasio no 
havia sido finalizado o processo de instala o 
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A competencia fiscalizatria dos contratos administrativas 6 da Administra9o 
Pblica, visando o pleno cumprimento do ajuste pactuado com terceiros, conforme legisla o 
de reg6ncia referida pela Equipe e extensa jurisprudncia derivada dos 6 rg言os de controle 
externo, como a que se expressa no Ac6rd豆o 1558/2003 Plenrio/TCU: 

Cumpra fiehnente as cl白usulas pactuadas nos contratos, evitando solicitar que os 
empregados das empresas contratadas venham a executar atividades n三o previstas na 
respectiva aven9a, de modo a dar atendimento s disposi96es contidas no art. 66 da 
Lei n 8.666/1993. 

Embora a instala9且o das lixeiras estivesse em fase de execu9きo no momento 
dos trabalhos de campo, raz百o por que a Unidade nao apresentou a Equipe os relat6rios 
circunstanciados de cumprimento das etapas j' realizadas, a manifesta9ao da RA-XIV 
encaminhada a esta Controladoria n乞o incluiu documenta戸o comprobatria que evidenciasse 
a fiscaliza9且o do ajuste nos termos da legisla9乞o de regencia referida na presente questo de 
auditoria, situa戸o a n言o elidir as irregularidades consignadas. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM A 

A anlise conduzida pela Equipe nos itens especificos do presente relat6rio 
evidenciou que: 

1) nao existiu no contexto do processo analisado parmetros quantitativos ou 
estudos t6cnicos de demanda que suportassem a avalia9百o objetiva da real 
necessidade da aquisi9甘o do conjunto de lixeiras licitado; 

2) a Unidade n且o empregou a correta modalidade de licitaao (Tomada de 
Pre9os), a qual deveria agrupar em um 丘  nico certame um conjunto de obras 
p丘blicas executadas; 

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

4) n含o restou demonstrada pela Administra9ao Regional de S三o Sebastiこo a 
compatibilidade da estimativa de pre9o das lixeiras adquiridas aos 
praticados em mercado; 
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5) a RA-XIV n三o procedeu ao fracionamento licitatrio, visando ま  otimiza o 
dos recursos disponiveis e a amplia戸o da competitividade do certame, em 
desacordo com o art. 23,§ 10, da Lei n 8.666/93; e 

6) houve a nomea9ao do execuao do contrato, mas at' o t6rmino dos 
trabalhos de campo o servidor designado n巨o havia apresentado relat6rio de 
execu9きo das etapas j自  executadas, nos termos do art. 41 do Decreto 
n32.598, de 15/04/2010. 

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

与de$鷲？‘‘再 
夏fscrwmoツr, 1 idade: dos, bens湾概ces聾鷲・da. Unidade,層無響踊  

"Slco.._ -. 、 二 	’ 」‘’単’りぎ 	」舞響L F 	,， 	「 、~一曲II' 

O ponto critico de controle pretendeu verificar se a quantidade de lixeiras 
adquiridas e instaladas encontra fundamento objetivo na demanda da comunidade e est de 
acordo com as defini96es do projeto b自sico, com respaldo em algum estudo de demanda 
realizado pela Administra9きo. 

B - QUEST O DE AUDITORIA 1 

2.DA quantidade de lixeiras“山uiridas e instaladas est de acordo com a real necessidade da 
ルgio Adminおかαガ・ロ？  

Conforme ja assinalado no item A. I do presente relat6rio, a Equipe de 
Auditoria nきo identificou no contexto do processo analisado parmetros quantitativos ou 
estudos tcnicos de demanda que suportassem a avalia戸o objetiva da real necessidade da 
instala叫o do conjunto de lixeiras licitado. 

l7Sll町  イ1'lIこ4'Do GESl'OR  

Como informado anteriormente, o n6mero de lixeiras licitadas n三o haviam sido 
entregues na ocasi且o da auditoria realizada. Atualmente, o processo de instala9且o foi 
concludo, faltando somente 05 (cinco) lixeira a serem instaladas no bairro 
Bonsucesso, ao longo da flitura ciclovia (Pr6-DF). As mesmas encontram-se na 
Divis百o de Obras aguardando autoriza 言o do Administrador Regional. 
A sugesto do objeto licitado foi feita a partir da fiscaliza9言o de rua, observando a 
qualifica叫o do lixo encontrado nas ruas e reas verdes, assim como, reclama6es 
dos moradores pela insuficincia do referido equipamento na cidade. 
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A Unidade n昏o acrescentou fato novo a s impropriedades consignadas pela 
Equipe na presente questo de auditoria, relativamente a evidencia恒o da real necessidade de 
instala9ao dos equipamentos adquiridos, raz豆o pela qual mantemos a irregularidade 
consignada em nosso relat6rio preliminar. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM B 

A ausencia de parmetros e estudos t6cnicos no a mbito do processo analisado 
nao permitiu estimar o ajustamento do n丘mero de lixeiras contratadas a eventual curva de 
demanda efetiva dos equipamentos. 

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

日臨蓬7讐7甲J了 nU二  

   

 

!,(：曇費識耀~操驚~鯖II脚  

 

   

O objetivo do exame realizado nesse ponto de controle foi verificar se os 
pre9os cotados e pagos pela aquisi叫o e instala叫o das lixeiras est昏o adequados com o pre9o 
praticado no mercado. 

C - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

3.D O prefo das lixeiras, inclu加doainstalaCd o, est condizente com o preo praticado no 
mercado? 

A fim de verificar a adequa9ao de pre9os das lixeiras adquiridas aos praticados 
em mercado, a equipe solicitou oramentos a empresas estabelecidas no Distrito Federal e, 
concomitantemente, A Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, de acordo 
com as especifica96es dos equipamentos contidas no caderno de encargos do certame. 

Diante da ausencia de manifesta叫o das empresas consultadas, a equipe adotou 
como parmetro de anlise a pesquisa de pre9o integrante do Contrato de Aquisi9きo de Bens 
ri0 615/2012 (Processo rio 112.001.970/2012), objeto do fornecimento de equipamentos 
assemelhados adquiridos pela NOVACAP, ja instalados em diversas Administra96es 
Regionais e cujas caracteristicas e fun96es adaptam-se perfeitamente ao armazenamento de 
residuos s6lidos urbanos. Nesse certame a proposta vencedora foi adjudicada a empresa 
Sermat - Servi9os e Materiais de Constru戸o Ltda, CNN a0 37.085.537/0001-01, no valor 
unitrio de R$ 230,00. 
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Na tabela abaixo s五o demonstradas as empresas participantes no certame da Na tabela abaixo são demonstradas as empresas participantes no certame da 

PREGAO TRESENCIAL N° 034/2012 —.ASCAL/PRES 	, Válor (R$) 
1.  Sermat — Serviços e Materiais de Construção Ltda, CNPJ if 

37.085.537/0001-01 (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 Indústria e Comercio de Mobiliário 280,00 

'PRECO`MÉDIO DE MERCADO 	 ,r;t:t;)) 1; ; 	i .338,72 

Em rela95o ao preo unithrio estimado pela RA-X1V, verificamos as seguintes 
varia6es percentuais: 

Em relação ao preço unitario estimado pela RA-XIV, verificamos as seguintes 
variações percentuais: 

1) o pre9o de aquisi9乞o das lixeiras pela Unidade foi 104% superior a proposta 
vencedora no certame realizado pela NOVACAP, desconsiderados eventuais 
ganhos de escala entre os dois certames; e 

1) o preço de aquisição das lixeiras pela Unidade foi 104% superior proposta 
vencedora no certame realizado pela NOVACAP, desconsiderados eventuais 
ganhos de escala entre os dois certames; e 

2) o pre9o de aquisi9ao foi 45% superior ao pre9o m6dio cotado pelas empresas 
participantes da licita叫o conduzida pela NOVACAP, tamb6m desconsiderados 
eventuais ganhos de escala. 

2) o preço de aquisição foi 45% superior ao preço médio cotado pelas empresas 
participantes da licitação conduzida pela NOVACAP, também desconsiderados 
eventuais ganhos de escala. 

Acrescente-se que o certame licitat6rio realizado pela RA-XJV agregou ao 
custo unit貞rio das lixeiras as seguintes parcelas de outros custos diretos, decorrentes da 
caracteriza9託o do objeto licitado como "obra" (Questao de Auditoria A.2), conforme tabela 
abaixo elaborada a partir da planilha oramentria anexa ao processo analisado: 

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

JSS 
:.44iji1OUTROS CUSTOS,4DIRETOS 	— 	Despesa! 

lagregada 	
, 

' V` ' 	'I" 0 
1,11; 

02.01.100 Construções provisórias Canteiro de Obras 1.460,00 
02.01.200 Ligação provisória de água e luz 2.421,87 
02.01.400 Proteção e Sinalização 1.810,96 
02.02.000 Demolição 1.044,78 
09.02.100 Limpeza Geral 2.140,66 
01.01.100 Administração da Obra 9.424,16 
10.01.150 Materiais de Consumo 1.488,48 
10.02.300 Ferramentas de construção civil 2.692,00 
10.04.100 Transporte de Pessoal 2.112,00 
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10.04.200 Transporte de Materiais 800,00 
10.05.100 Alimentação de Pessoal 2.358,40 

TOTAL 	 ftL„,21gf ,11 

Detalhando alguns itens constantes da planilha or9amentria, a Equipe 
observou a inclus且o inadequada de itens adicionais, os quais n三o se correlacionam a execu9o 
do objeto pactuado (instala9言o de lixeiras) e cuja despesa n五o foi comprovada nos autos, 
conforme se demonstra na tabela a seguir: 

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

OUTROS CUSTOSODIRET0S+ADICIONAIS 	1ltS 	1 t.  

Código Item, 	'it 
I ; 

Jnitir(di. 
Ostimad-o-A . 1 

OM 

., 	. d 
atima 	re 

, 

,,:To- at 

02.01.101.1 Container 	 com 
almoxarifado, 	depósito 	e 
sanitário 

550,00 SEORCANOVACAP 1.100,00 

02.01.101.3 Mobilização container ida e 
volta 

360,00 SEORÇA/NOVACAP 360,00 

02.01.202 Ligação Provisória de Agua 1.388,67 SEORCAMOVACAP 1.388,67 
02.01.201 Lisa* Provisória de Luz 1.033,20 SEORCA/NOVACAP 1.033,20 
09.02.201 Desmobilização/mobilização 

do canteiro de obras 
194,58 SEORÇA/NOVACAP 194,58 

10.01.106 Vigia de Obra 1.147,25 SEORCAJNOVACAP 2.294,70 
10.01.151 Material 	de 	escritório, 

limpeza e higiene 
94,24 SEORCA/NOVACAP 188,48 

10.03.301 Serra policode 90,00 SEORÇA/NOVACAP 180,00 
10.03.302 Furadeira elétrica 130,00 SEORCA/NOVACAP 260,00 
10.03.303 Lixadeira elétrica 90,00 SEORCA/NOVACAP 180,00 
10.03.304 Máquina de solda 300,00 SEORÇA/NOVACAP 600,00 
10.03.306 Compressor p/ pintura 400,00 SEORCA/NOVACAP 800,00 

suBFvAIJ1 'Pit 579,63 
' 	.ntl (11 1,61 i 
"E'REOPEIRCIONAL 29,19% • !T, 

TOTAL'
fr 

. h isoko 

I 	:I It' it .084;&, 

A den6ncia veiculada nelos 6 rQ言os de imprensa atribuiu o valor de R$ 965.13 
por unidade de lixeiraS, nlmero aproximado一  ao quociente obtido a partir da simples diviso 
entre o valor total empenhado pelo 6 rgo 但$146.757,12) e a quantidade de lixeiras 
adquiridas (152). Nao diz respeito, portanto, somente ao custo unitrio das lixeiras, visto que 
nele esto embutidos outros custos, nao apenas da aquisi9Eo, mas tamb6m da instala声o, 
inclusive daqueles que a Equipe considera inadequados, confonne tabela anteriormente 
referida. 

A demincia veiculada pelos Orgãos de imprensa atribuiu o valor de R$ 965,13 
por unidade de lixeiral, /Miner° aproximado2 ao quociente obtido a partir da simples divisão 
entre o valor total empenhado pelo Orgdo (R$146.757,12) e a quantidade de lixeiras 
adquiridas (152). Não diz respeito, portanto, somente ao custo unitério das lixeiras, visto que 
nele estão embutidos outros custos, não apenas da aquisição, mas também da instalação, 
inclusive daqueles que a Equipe considera inadequados, conforme tabela anteriormente 
referida. 

1 Disponivel em http://gl  .globo.coin/distritoーfederalmnoticial2 0l 3/04/sao-sebastiao-no-df-compra-152-lixeiras- 

Por-quase-r小mil-cada・html 
'Registra-se a diferena de ItS 0,38 a maior 

Dispomvel em http://gl.globo.cotn/distrito-federal/noticia/2013/04/sao-sebastiao-no-df-compra-152-lixeiras- 
por-quase-r-l-rnil-cada.html 

Registra-se a diferença de R$ 0,38 a maior. 
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Para esclarecer os custos envolvidos na composi9且o do valor unitrio, a equipe 
procedeu a sua decomposi叫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: 

s Custos Unit貞rios (Planilha da Unidade s Custos Unitirios lanilha da Unidade 
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494,00 29,90 56,38 

2. Decomnosic五o dos Custos Unit貞rios (Licitante Vencedora 2. Decom osi Ai) dos Custos Unitfirios icitante Vencedora 
7:•Ctisieji 
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Ctt0 lu Final 

il 	I 	f 

487 59 29,01 54,70 122,09 53,97 218,15 965,51 

IR
4 

 Adicionais 

(16 ‘ 	S 6,/;4 
AO 

126,14 222,68 985,55 

'TfV・ガ， ’'scrs“織留  • Arts 	sr. 

Conforme informado anteriormente no item A.3, diante projeto prprio elaborado 
pela administra叫o regional, a especifica叫o das lixeiras seguiram padroes sugeridos 
pela LA. no cabendo parametros comparativos s lixeiras citadas neste documento. 

Conforme informado anteriormente no item A.3, diante projeto próprio elaborado 
pela administraçâo regional, a especificação das lixeiras seguiram padr6es sugeridos 
pela R.A. não cabendo parãmetros comparativos is lixeiras citadas neste documento. 
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A Unidade em sua resposta nao comprovou a inexistencia das irregularidades 
apontadas na presente questo de auditoria, como tambm, considerou as 
despesas impugnadas no relat6rio preliminar da Equipe como "essenciais", sem 
encaminhar a esta Controladoria documenta9豆o fiscal comprobat6ria da sua 
efetiva realiza9言o, nos termos do art. 63,§ 2。, III, da Lei no 4.320/64, razo por 
que mantemos as irregularidades consignadas na questao de auditoria em 
exame. 

A Unidade em sua resposta não comprovou a inexistência das irregularidades 
apontadas na presente questão de auditoria, como também, considerou as 
despesas impugnadas no relatório preliminar da Equipe como "essenciais", sem 
encaminhar a esta Controladoria documentação fiscal comprobatória da sua 
efetiva realização, nos termos do art. 63, §2°, Ill, da Lei n° 4.320/64, raid.° por 
que mantemos as irregularidades consignadas na questdo de auditoria em 
exame. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM C CONCLUSÃO RELATIVA AO ITEM C 
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1) a RA-XIV no evidenciou mediante pesquisa de pre9os prpria o 
ajustamento do pre9o unitArio estimado das lixeiras contratadas aos praticados 
em mercado; e 

2) comparativamente ao certame realizado pela NOVACAP, o pre9o de 
aquisi9ao das lixeiras adquiridas pela RA-XIV foi 104% superior a proposta 
assemelhada vencedora e 45% acima do pre9o m6dio cotado pelas empresas 
participantes do mesmo certame, situa9五o que evidencia afronta ao princpio da 
economicidade, resultando potencial dano ao errio; 

3) houve a inclusをo de itens adicionais integrantes dos outros custos diretos, 
no correlacionados a execu9吾o do objeto pactuado no valor de P.S 11.084,02. 

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

 

a jstalacdo遊騨qidnainentos en face 4o議舞stiui phui樹観物eI"I曹瑚ide.J 」 de卯叫タソ  

 

D - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

‘刃 Bdevidncias de que as lixeiras“町ルidas foram todas instaladas nos locais 
e響,ecificados? 

Apesar da ausencia dos endereos de localiza95o dos equipamentos no 
contexto de projeto bsico prprio (Questo de Auditoria A.2), a Equipe de Auditoria, ainda 
assim, em 09/05/20 13, realizou visita na companhia do Diretor de Obras a supostas reas de 
instala9五o dos equipamentos indicadas informalmente. Contudo, restou inviabilizada a 
constataao material da efetiva instala戸o, dadas as deficiencias de controle formal na 
execu95o do contrato. 

Ressalte-se que, somente em 10/05/20 13, ap6s finaliza o dos trabalhos de 
campo, a Unidade remeteu a Controladoria-Geral rela9o de endere9os em que supostamente 
teriam sido instaladas as lixeiras, raz乞o pela qual a Equipe considerou prejudicada a 
realiza9甘o do exame de verifica戸o fisica. 

Al6m disso, a rela9ao apresentada tem grau de generalidade elevado o que 
impossibilita a comprova叫o inequvoca da efetiva instala叫o dos equipamentos nos 
endere9os listados, notadamente por nao haver registro fotogrfico e por constar a indica9o 
de que os referidos endereos se referem ao "ponto de instala叫o e no a quantidade de 
lixeiras". A apresenta9ao dessa lista de endere9os n言o atende ao disposto no art. 67 da Lei 
n 8.666/93 c/c o art. 41 do Decreto n。  32.598, de 15/04/2010 e Portaria SGA n。  29 de 
25/02/2004. 
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A Administra 百o regional afirma que TODAS as lixeiras licitadas foram instaladas 
de acordo com lista de endere9os gerada durante a fiscaliza9'o, salvaguardo as que 
se encontram na Diviso de Obras, aguardando posicionamento do administrador 
Mesmo aquelas que, possivelmente, tenham sofrido algum tipo de depreda9百o ou 
vandalismo foram identificadas e locadas no mapa com seu respectivo ponto de 
ins皿a9且o. 
Notadamente, o processo gerou contrastes diante a an'lise da equipe de auditoria e a 
Administra叫o Regional. O processo licitatrio sobre aquisi9ao e sobre o modelo 
especificado das lixeiras, assim como na aferi9ao do objeto licitado poderia ter sido 
efetuado com maior organiza9ao e transparencia. A administra 三o reconhece a falha 
no processo de instala叫o e fiscaliza 甘o do objeto pelo fato de ter sido realizado de 
forma partilhada e garante que sero tomadas as providencias necessrias para 
prevenir futuros equIvocos como este. 
Diante o exposto pela equipe tcnica da Administra9且o Regional, sobre as 
recomenda6es sugeridas em relatrio apresentado pela equipe de auditoria, esta 
Unidade informa que far' anlise criteriosa para sanar demais diverg己ncias, assim 
como far cumprir, de forma proba, determina6es quanto' negocia 各o e quita9百o 
dos servi9os prestados juntoA contratada, resguardando a legitimidade, integridade e 
transparncia de todo processo. 

L 
	

万のo W A- ETNT 

 

g 

A Unidade anexou' manifesta戸o escrita encaminhada a esta Controladoria em 
30/07/2013, relat6rio fotogrfico (n且o datado e n5o assinado) do objeto contratado n巨o 
evidenciando porm a instala 各o de lixeiras no quantitativo previsto em projeto de arquitetura. 

Ex-post ao procedimento licitat6rio, juntou ainda alegada rela95o dos 
endere9os de instala9をo dos equipamentos (datada de 08/05/2013), n谷o constante 
originalmente nos autos examinados pela Equipe. 

Registramos que a ausencia da rela弾o de instala9きo dos equipamentos 
adquiridos prejudicou a realiza9ao de inspe弾o fsica durante os trabalhos de campo, em face 
da impossibilidade de se correlacionar ao equipamento inspecionado suposto endere9o que 
deveria ser planejado em projeto b自sico. 

A Equipe lembra que a anexa きo de documenta9ao ap6s o procedimento 
licitatrio nao encontra amparo legal nos termos das disposi96es contidas nos arts. 38, I, e 40, 
§2。, I e II, da Lei n 8.666/93, e de extensa jurisprudencia dos 6 rgaos de controle externo, 
como a decorrente do Ac6rdえo 518/2006/TCU: 

Faa juntar todos os documentos referentes s licita"es ao processo administrativo, 
j自  devidamente autuado e protocolizado, inclusive o edital e respectivos anexos, 
constitudos, dentre outros elementos, de projeto b'sico e de or9amento estimado em 
planilhas de quantitativos e pre9os unitrios, devendo ser todos estes documentos 
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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. 

Em face da manifesta9をo da Unidade e juntada de documentos em momento 
posterior ao ato licitatrio, mantemos a irregularidade consignada no relat6rio preliminar, flog 
termos da legisla 甘o de regencia referida na presente questo de auditoria. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM II 

A Unidade n百o comprovou a efetiva instala9o dos equipamentos. 

Em raz言o das conclus6es apresentadas no presente relat6rio, tendo em conta 
que o contrato se encontra vigente e em execu9きo, recomendamos え  Unidade: 

1) que se abstenha de realizar qualquer pagamento relativamente a contrata o 
sob exame at6 que seja efetivamente demonstrada, em qualidade, quantidade e 
pre9o adequados, a execu戸o integral do objeto do Contrato n。  02/20 13-RA 
XIV, nos termos da Loin.0 8.666/93 e do Decreto n.。  32.598/20 10; 

2) proceda a renegocia 喜o do valor das lixeiras, objeto do Contrato de 
Execu戸o de Obras n。  02/2013 -RA・X1V, adotando como novo parmetro de 
ajuste os valores pactuados pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital 
NOVACAP no Contrato de Aquisi9百o de Bens n。  615/2012 (Processo 
n。  112.001.970/2012), em face dos indcios de sobrepre9o estimado na ordem 
de 104% superior a equipamento assemelhado adquirido por aquela empresa e 
45% acima da m6dia de pre9os ofertados pelos participantes do mesmo 
certame (Subitens I e 2, da Conclusきo relativa ao item C); 

3) proceda a glosa dos custos adicionais no montante de R$ 11.084,02 ou 
comprove a realiza9ao dos servi9os relativos a esses custos (Subitem 3, da 
Conclus昏o relativa ao item C); e 
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4) apurar a responsabilidade disciplinar em razao da ausencia de elaboraao do 
projeto b自sico e de estudos t6cnicos de demanda (inciso IX, art. 6。, da Lei 
8.666/93), nos termos da Lei Complementar n.。  840/2011 (Subitens 1 e 2, da 
Conclusきo relativa aos itens A e B). 

Brasilia, 10 de setembro de 2013 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 
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