
GOVERNO DO DISTRIIO FEDERAL 
Secretaria de Estado de TransparncIa e Controle 
Controtadorla・・Geral GDF 

加加●ド‘m~咋  

RELAT6RIO DE INSPE叫O N。  11/2013-DIRAG-IICONAG/CONT/STC 

UNIDADE: ADMINISTRA叫O REGIONAL DO SIA - RA-XXIX 

PROCESSO No: 480.000.325/2013 

ASSUNTO: Inspe9ao com o objetivo de verificar denncia veiculada nos 6 rgos de 
imprensa acerca da aquisi9ao e instalaao de lixeiras pelas Administra6es 
Regionais. 

Senhor Diretor, 

Em atendimento a determina9ao contida na Ordem de Servi9o n 104/20 13- 
CONT/STC, de 24/07/20 13, do Controlador-Geral da Secretaria de Transparncia Controle do 
Distrito Federal, apresentamos relat6rio decorrente dos trabalhos de inspe9ao realizada no 
Processo n。  309.000.107/2013, tendo por objetivo apurar denncia veiculada em 6 rgaos de 
imprensa, acerca da supostas irregularidades no processo de aquisi9ao e instalaao de lixeiras. 

糾無一ESCく)1O DO IRA BALI 

O trabalho de inspe9ao foi realizado no perodo de 25/07/2013 a 31/07/2013 
com o objetivo de emitir opiniao sobre a denuncia veiculada em 6 rg乞os 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, pagamento da despesa e verifica9ao fisica dos equipamentos instalados. 

I,ANJ趣L1N1Q DA AUDITOR!鵬  

METODOLOGIA 

A elabora 言o do Plano de Auditoria considerou as denncias veiculadas em 
6rgaos da imprensa quanto a possivel prtica de sobrepre9o na cotaao e estimativa de 
quantitativo das lixeiras adquiridas e instaladas. 
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PROBLEMA FOCAL DA AUDITORIA 

A equipe formulou o seguinte problema focal de auditoria: 

Em que propordo a Adm加istrafdo Regional do Sz4 segu加 as normas de 
licitafdo e os princゆios da Administrafdo Plblica na aquisido e instalafdo 
de lixeiras, especialmente quanto d estimativa do quantitativo, preo e 
espeがCa戸es dos bens? 

PONTOS CRITICOS 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 a elucida9ao do Problema Focal de Auditoria, 
agregando as exigencias da Ordem de Servi9o n2 104/2013-CONT/STC, no conjunto dos 
exames propostos. 

A. Adequa9o formal do procedimento a s normas basicas de licita 甘o. 
B. Adequa9o da quantidade dos bens a necessidade da Unidade, em face do que restou 

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

Unidade. 

QUEST6ES 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 operacionaliza9谷o das a96es de controle a serem 
desenvolvidas: 
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I 	1 
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tl pt,AutorromA r• SUBITEM`DO 
RELAT foo 

A 
Adequação 	formal 	do 
procedimento As normas 
básicas de licitação. 

A.1 
A modalidade de licitação utilizada encontra 
suporte &tic° e jurídico? 

1.1 

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

4.1 

11畷敏〕i和嚇  trkrrtiotw A 謝f" 柳山」意市  

O presente relatrio decorre de determina9乞o contida na Ordem de Servi9o 
n。  104/2013-CONT/STC, publicada no DODF n。  090, de 03/05/20 13, objeto de inspe9o 
derivada de denncias de irregularidades relacionadas a execu9ao contratual de instala9乞o de 
lixeiras publicas no 合  mbito da RA-XXIX, nos termos do Edital de Convite n。  09/20 13 e 
Contrato de Execu9ao de Obras n 09/2013. 

0 presente relatório decorre de determinação contida na Ordem de Serviço 
104/2013-CONT/STC, publicada no DODF n° 090, de 03/05/2013, objeto de inspeção 

derivada de denüncias de irregularidades relacionadas execução contratual de instalação de 
lixeiras públicas no ambit° da RA-XXIX, nos termos do Edital de Convite n° 09/2013 e 
Contrato de Execução de Obras n° 09/2013. 

Os trabalhos foram conduzidos na sede da Unidade no perodo de 25/07/20 13 
a 3 1/07/2013 e incluiram a verificaao de documentos, a fim de analisar a adequa9ao da 
despesa a luz da legisla9ao vigente. 

Os trabalhos foram conduzidos na sede da Unidade no periodo de 25/07/2013 
a 31/07/2013 e incluiram a verificação de documentos, a fim de analisar a adequação da 
despesa A luz da legislaçâo vigente. 
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A despesa correu a conta do programa de trabalho 15.451.6208.1110.9721 ー  
Execu9ao de Obras de Urbanizaao - Execu9ao de Obras de Infraestrutura Urbana no SIA, 
constante da Lei Orament'ria Anual, em favor da empresa Multicon Construtora Ltda., 
CNPJ n。  16.525.408.0001/17, no montante de R$ 139.906,06, referente a instala9ao de 180 
lixeiras e foi empenhada em 09/07/2013, mediante a NE n 00076, na modalidade estimativa 
global 

Os servidores que em razao de suas compet6ncias, direta e indiretamente, se 
encontram envolvidos no procedimento licitat6rio e consequente ajuste contratual esto 
listados na matriz de responsabilidade abaixo: 

A despesa correu A conta do programa de trabalho 15.451.6208.1110.9721 - 
Execução de Obras de Urbanização - Execução de Obras de Infraestrutura Urbana no SIA, 
constante da Lei Orçamentiria Anual, em favor da empresa Multicon Construtora Ltda., 
CNPJ n° 16.525.408.0001/17, no montante de R$ 139.906,06, referente instalação de 180 
lixeiras e foi empenhada em 09/07/2013, mediante a NE n° 00076, na modalidade estimativa 
global 

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

tMA1H1z.pE 	PONS ABILIDAD 	I 

1 	 (P N° 309.040.1 
Tai AQL1 IÇÂO E INSTALA 

1,F 

PROCEDIMENTOS PARTICIPANTES 
NOME 

RESPONSÁVEL 
CARGO MATRÍCULA 

N° 
ATIVIDADE 

Abrir Procedimento 
Licitat6rio 

Administrador 
Regional 

***152* Al 

Elaborar Projeto 
Básico 

Gerente de exame, 
elaboração e 

aprovação de Projeto 

***.7035-* E 

Elaborar Projeto de 
Arquitetura 

Gerente de exame, 
elaboração e 

aprovação de Projeto 

***.7035-* E 

Elaborar Caderno de 
Especificações 

Gerente de exame, 
elaboração e 

aprovação de Projeto 

***.7035-* E 

Elaborar Planilha 
Orçamentária 

Gerente de exame, 
elaboração e 

aprovação de Projeto 

***.7035-* E 

Aprovar Projeto 
Básico 

Administrador 
Regional 

*4,4,152* A2 

Emitir Parecer 
Jurídico 

Chefe da ASTEC *.***.946-* E 

Aprovar a Despesa Administrador 
Regional 

***.077-** A2 

Licitar Objeto Presidente da 
Comissão de 

Licitação 

*.***.124-* L 

Presidente da 
Comissão de 

Licitação 

*.***.906-* L 

Homologar Licitação 
e Adjudicar Objeto 

Administrador 
Regional 

***152* Al 

Assinar Contrato Administrador 
Regional 

***152* Al 

Fiscalizar Contrato Gerente de 
Licenciamento 

*.***-882-* F 

Diretor de Obras  

Atestar Notas Fiscais Gerente de 
Licenciamento 

*.***.882-* F 

Autorizar o 
Pagamento da 

Administrador 
Regional 

***152* Al 
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Despesa 
Liquidar e Pagar a 

Despesa 
Gerente de 

Orçamento, Finanças 
e Contratos 

*.***.903-* P 

LEGENDAS 
Al - AUTORIZAR 

A2 - APROVAR 
E -- ELABORAR 

L = LICITAR 
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-XXIX 
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 gestao da RA-XX1X 
no contexto do presente exame. 

A anhlise incluiu entrevista com a atual Diretoria Geral de Administra9乞o da RA- 
XXIX e com a Chefe de Gabinete da Unidade, realizada por ocasiao da apresenta9ao da 
Equipe na sede da Administra9きo Regional do SIA, seguida do exame explorat6rio dos 
processos requisitados, do qual resultou o seguinte diagrama de verifica9ao 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- 
XXIX e com a Chefe de Gabinete da Unidade, realizada por ocasido da apresentação da 
Equipe na sede da Administração Regional do SIA, 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 'VERIFICACIO DE RISCO (DVR) 
BAIXA PROBABILIADE/ALTO IMPACTO ALTA PROBABILIADE/ALTO IMPACTO 

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

por autoridade competente. 
• Ausência de designação de executor de 

contrato, 
• Ausência de prova de regularidade fiscal 

de credor, 
• Aumento de custos durante a execução do 

contrato. 
• Atestação de execução de etapa ou da 

documentação fiscal por servidor não 
designado. 

• Impossibilidade de verificação total ou 
parcial do objeto pactuado. 

• Não fracionamento do objeto pactuado. 
• Ausência 	de 	pesquisa 	de 	preços 	ou 

aderência a sistema de referência de 
preps. 

• Inclusão 	de 	itens 	desnecessários 	i 
execução dos serviços. 

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

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

• Ausência 	de 	relatórios 	de 
circunstanciados 	de 	execução 	dos 
serviços. 

• Ausência de recebimento provisório e 
definitivo do objeto. 

• Ausência de contabilização de mobiliário 
urbano e incorporação patrimonial. 

BAIXA 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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HI - DESENVOLVIMENTO DA AUDITORIA 

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

Adequafdo formal do proedimento d s n励nasbsicas de licitaぐdo h繊17 

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 
licita9ao e guarda conson合ncia com o entendimento prevalente dos 6 rgaos de controle. 

A.1 - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

1.D A modalidade de licitado utilizada encontra suporte fitico ejurdico? 

Situaf議o ftica a embasar o procedimento licitat6rio 

Em andlise s justificativas apresentadas pela Unidade para deflagrar o 
procedimento licitat6rio referente ao Edital n 09/2013, a Equipe de Auditoria nao identificou 
no contexto do processo examinado estudos t6cnicos que evidenciassem: 

1) parmetros quantitativos que permitissem a avalia o objetiva da real 
necessidade da instala9ao do conjunto de lixeiras licitado; 

2) vantagem administrativa na aquisi9ao de lixeiras (conjunto composto de 
dois recipientes, conforme foto ilustrativa abaixo), orientadas a coleta 
seletiva de residuos s6lidos, politica p血blica no desenvolvida pelo 
Governo do Distrito Federal; e 
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3) os beneficios sociais derivados da instalaao do equipamento, em rela9o 
ao custo m6dio estimado de aquisi9o (R$ 510,95), de modo a permitir 
regra decis6ria a Administra9きo, relativamente え  contrata9きo. 

A Equipe tamb6m sublinha que a ausencia de invent自rio do mobili自rio urbano 

ja instalado え  poca do procedimento impossibilitou a estima9ao do estoque fisico e as 
condi96es de uso e conserva9ao dos equipamentos de coleta de lixo j自  existentes na 
RA-XXIX, ao tempo da deflagra9ao da licita9o. 

Registramos, porm, que a instala9o de equipamentos de coleta de lixo6 
conexa aos princpios e objetivos gerais da Politica Nacional de Residuos S6lidos Urbanos 
estabelecidos na Lei Federal n 12.305, de 02/08/2010, ainda que o Governo do Distrito 
Federal n谷o desenvolva politicas phblicas relacionadas a coleta seletiva de lixo. 

Em resposta a Solicita 乞o de Auditoria no 1/2013, a Unidade justificou a 
aquisi9ao de equipamentos orientados a coleta seletiva em razao de: 

1) adequa9ao a futuro Programa de Coleta Seletiva a ser implantado no DF; e 

2) falta de lixeiras. 

A Unidade apresentou ainda documentaao fotogrfica recente, a qual 
demonstraria um acmulo de lixo e entulho nas vias p丘blicas do SIA. Todavia, a Equipe 
ressalta que para amenizar a situa9o demonstrada pela Unidade seria necesshrio um conjunto 
de coletores mais robustos do que os licitados. 

Suporte jurdico a embasar o procedimento licitat6rio 

A Unidade empregou a modalidade Convite, de acordo com o art. 23, inciso I, 
alinea "a", da Lei 8.666/93, utilizando-se de programa de trabalho destinado a execu9ao de 
obras de urbaniza9五o. 

Embora a Equipe de Auditoria julgue inadequada a realizaao da despesaa 
conta de obras e servi9o de engenharia, conforme esclarecido na Quest谷o de Auditoria A.2 e 
Questo de Auditoria C. 1, a op9ao adotada pela Unidade, entretanto, deslocaria 
necessariamente o procedimento licitatrio para uma Tomada de Pre9os, de modo a reunir, em 
立nico certame, obras de infraestrutura fracionadas em distintos processos durante o exercicio 
de 2013, como as derivadas dos Processos n.。s 309.000.022/2013, 309.000.020/2013 e 
309.000.026/2013. 

A Equipe constatou que a deflagra9ao do procedimento licitat6rio em exame 
foi precedida dos requisitos constantes dos Incisos I, II e III,§ 2。, do art. 70, da Lei 
n 8.666/93. A saber: 
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a) existncia de projeto bhsico aprovado por autoridade competente; 
b) oramento detalhado em planilhas; e 
c) comprova9ao da disponibilidade dos recursos. 

Maflifestac議oこ do Gestor ,” 一  

Suporte F'lico 

A implantaao de lixeiras na Regiao Administrativa do SLA justifica-se pela 
necessidade de se proporcionar a comunidade local melhorias na urbaniza9ao da 
cidade, com a adequaao do mobili自rio urbano a demanda. O Setor de Indstria e 
Abastecimento comporta um enorme fluxo de trabalhadores nas 2.586 empresas, 
133 indstrias e 5 feiras de grande porte, que sao p6los de atra 査o de pessoas 
oriundas de todas as regi6es do DF e at6 mesmo de outros Estados. O resultado deste 
grande nmero de pessoas circulando pelas vias da cidade pode ser observado pelos 
residuos s6lidos depositados nas vias pblicas. Por este motivo, constantemente a 
Diretoria de Servi9os P丘blicos desta RA XXIX realiza mutires de limpeza 
recolhendo os residuos espalhadas pela cidade, em razao da falta de lixeiras 
destinadas a condicionar todo o lixo produzido pela popula 百o, conforme relatrio 
fotogrfico anexo. Confrontamos a id'ia de que seja necess'ria a aquisi9ao de 
coletores mais robustos, tendo em vista que o parmetro estabelecido pela auditoria 
para comparar os custos de aquisi叫o 6 um processo de compras da NOVACAP 
onde a especificaao das lixeiras d a mesma constante no processo licitat6rio desta 
RA. Ademais, nao h自  no relatrio de auditoria nenhuma fundamentaao tcnica que 
corrobore a necessidade de alterar as especifica6es das lixeiras. Conforme 
observa 三o feita no relatrio da auditoria, a instalaao das lixeiras segue os objetivos 
e princpios da Politica Nacional de Residuos S6lidos Urbanos estabelecidos pela 
Lei n 12.305 de 02 de agosto de 2010, alm disso, no obstante o Governo do 
Distrito Federal no desenvolva polticas p丘blicas de coleta seletiva de lixo, existe 
no 合  mbito do Distrito Federal legislaao atinente a matria, qual seja, Lei n 3.892 
de 07 de julho de 2006 vigente e suscetvel de implanta戸o. Cabe ressaltar ainda, 
que o Decreto n 33.445/2011 publicado no dia 26 de dezembro de 2011 no DODF 
estabelece um cronograma de a6es para a implanta9石o do Plano de Residuos 
S6lidos do Distrito Federal, incluindo a coleta seletiva. O referido Decreto 
determina que as a6es sero deflagradas em curto, mdio e longo prazos, 
considerando um periodo total de 18 meses para a conclusao destas a6es. Dessa 
forma, a Administraao Regional ao proceder ao certame em referencia apenas 
obedece s diretrizes do Governo do Distrito Federal quanto a poltica de residuos 
s6lidos institudas nos dispositivos legais vigentes. Acerca dos beneficios sociais 
temos a informar que a escolha do objeto para realiza叫o do certame buscou 
aperfei9oar a coleta de lixo do SIA de modo a minimizar o impacto de lan9amento 
de lixo diretamente na rua, tendo em vista que esta prtica pode resultar em 
entupimento da rede de drenagem pluvial, contaminaao dos mananciais de 
abastecimento de guas e potencializaro a proliferaao de doenas. Os beneficios 
sociais derivados da instala叫o de equipamentos tem impacto no saneamento bsico 
pblico e na prote9ao ao meio ambiente. O exposto acima parte do princpio da 
quantidade de lixo a ser depositada anualmente nos equipamentos licitados, 
considerando a possibilidade de parte ou o todo do lixo coletado serem lan9ados 
diretamente na sarjeta, podendo gerar acumulos e serem carreados no perodo de 
chuvas para os sistemas de drenagem pluvial e os cursos d''gua existentes na regiao. 

Controladoria-Geral - CONT 
Ed. Anexo do Pal自cio do Buriti, 14 andar, sala 1401 - CEP 70075-900 1 Brasilia/DF 

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



Controladoda-Geral 	 9 de 25 

Suporte Jurdico 

Acertadamente constatou-se em sede de auditoria que a deflagra9ao do 
procedimento licitatrio foi precedida dos requisitos constantes nos incisos I, II e III, 
§20, do art. 7。  da Lei 8.666/93. Entretanto, julgou inadequada a escolha da 
modalidade licitatria, o que no ocorreu e para tanto passo a explicar. Justifica-se a 
escolha da modalidade licitatria em raz石o das demandas terem sido apresentadas 
gradativamente e do prec白rio or9amento disponivel para atender a s solicita96es da 
comunidade do SIA. Esclarece-se que as suplementa96es oramentrias e de 
emendas parlamentares sao disponibilizadas parceladamente ao longo do exercicio 
financeiro, ademais disso, a modalidade adotada confere maior celeridade ao 
certame e processamento menos dificultoso, visto que a obra licitada, embora exija 
conhecimento tcnico,6 amplamente oferecida no mercado, por no apresentar 
singularidade ou elevado grau de dificuldade. A ado叫o de uma modalidade 
licitatria de complexo processamento poderia aumentar a probabilidade de atrasos 
em sua conclusao e, partindo desta premissa, torna-se mais vantajoso para a 
Administra きo realizar licita6es independentes, de molde que conforme cada 
contrato fosse assinado haveria a imediata realizaao da obra e conseq(ientemente o 
pronto atendimento da demanda social. De se destacar que ha tempos a cidade do 
SIA padecida de melhorias em sua infraestrutura e urbaniza o, pois ao longo das 
hltimas duas gestes, pouco ou quase nada foi realizado com vistas a otimizar ao 
bem estar da popula きo local. Assim, a ado9きo de um modelo licitatrio mais 
complexo nきo seria possivel, primeiramente pela impossibilidade de se dispor do 
valor total constante no programa de trabalho da administraao regional durante o 1。  
quadrimestre de 2013, conforme se depreende do Decreto n 34.125, de 28 de 
janeiro de 2013, em seu Anexo I, documento anexo, que limita a cada quadrimestre 
anual a quantia a ser gasta. As vantagens de se operacionalizar como acima 
mencionado d a possibilidade de atrair uma maior quantidade de empresas, cada uma 
com sua especializa きo para a conclusきo dos objetos, o que traz beneficios no 
resultado obtido. 

Arilise do Controle tterno 

Na manifesta9ao encaminhada a esta Controladoria, consubstanciada no 
Parecer n。  51/2013/AS1'EC-RA-XXIX, a Unidade nao apresenta requisitos t6cnicos ou 
par合metros quantitativos a justificar a aquisi9きo das lixeiras, objeto da presente inspe9ao, mas 
destaca as caractersticas comerciais e industriais da RA-XXT1X, como fundamentos a suportar 
eventual demanda pelos equipamentos contratados. 

Alega ainda que a escolha do modelo de lixeira orientado a coleta seletiva 
convergiria com as disposi96es contidas no Decreto n 33.445, de 23/12/2011, o qual aprovou 
o plano de interven9ao t6cnica e politica na gestao de residuos s6lidos no Distrito Federal, 
matriz n乞o evidenciada no contexto do projeto bsico elaborado pela Unidade, razao por que 
mantemos a irregularidade consignada no subitem "a" da Questo de Auditoria A-i, a teor de 
extensa jurisprudencia dos 6 rgaos de controle externo, como a exarada pelo Tribunal de 
Contas da Uni言o (TCU) no Ac6rd豆o 137/2010/Primeira Camara: 
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Elabore previamente estudos t6cnicos preliminares que 
assegurem a viabilidade da contrata9ao sob os aspectos 
da eficacia, efici6ncia, efetividade e economicidade, 
com vistas a fundamentar o respectivo projeto basico, 
especialmente no que concerne a s diferentes solu96es 
disponiveis no mercado, a justificativa da solu9ao 
especifica escolhida, bem assim ao demonstrativo dos 
beneficios t6cnicos e econ6micos provenientes de tal 
escolha, em aten9ao ao disposto no art. 6。 , inciso ェX, 
da Lei no 8.666/1993. 

Relativamente a escolha da modalidade licitat6ria, nos termos do subitem "b" 
da presente questo de auditoria, a jurisdicionada alega que a realizaao do certame em sede 
de carta-convite derivou da escassez de recursos oramenthrio-financeiros, justificativa 
tamb6m nao amparada pela jurisprud6ncia dos 6 rgaos de controle externo, como se ve no 
Acord豆o 2080/2007IPlen五rio-TCU: 

Ac6rd議o 2080/2007 Plen五rio-TCU 

Realize o planejamento pr6vio dos gastos anuais, de modo 
a evitar o fracionamento de despesas de mesma natureza, 
observando que o valor limite para as modalidades 
licitat6rias e cumulativo ao longo do exercicio 
financeiro, a fim de nao extrapolar os limites 
estabelecidos nos artigos 23, § 2。 , e 24, inciso エI, da 
Lei no 8.666/1993. 

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

A.2 - QUESTAO DE AUDITORIA 2 

1.刀H projeto bdsico a respaldar a demanda licitatルe tal projeto pi elaborado de acordo com 
as exな‘ncias legais? 

A Equipe consigna que o projeto bsico elaborado pela RA-XXIIX evidenciou 
em nvel de precisao adequado as caractersticas e os elementos necess言rios e suficientes a 
fundamentar o servi9o pretendido de instala9谷o de lixeiras, nos termos do inciso IX, art. 6。, da 
Lei n 8.666/93, em especial quanto a defini9ao do objeto a contratar. 

Lembramos tamb6m que a caracterizaao dos servi9os contratados a conta de 
obra e servi9os de engenharia interp6s custos adicionais ao objeto pactuado, em face do 
atendimento a s normas de segurana, conforto, higiene, sade e acessibilidade, pela via da 
aplica9ao da Lei Distrital n 2.105/98 - C6digo de Edifica96es do Distrito Federal. Como 
exemplo, cita os itens relativos ao recolhimento de taxas de responsabilidade tcnica (ART) e 
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erguimento de canteiros de obras - itens integrantes da planitha oramenthria anexa ao Projeto 
B自sico. 

Manifesta頭o do Gestor 

Constatou-se que a caracterizaao do certame a conta de obra e servi9o de 
engenharia imp6s custos adicionais ao objeto pactuado, visto que dessa forma, h de 
se atender s normas de seguran9a, conforto, higiene, sade e acessibilidade 
aplicando-se a Lei 2.105/98. 

Objetivando proporcionar a conservaao e o bem estar da cidade' que se optou por 
realizar a contrata 言o de empresa apta a fornecer e instalar as lixeiras em quantidade 
necess自ria a suportar a demanda de residuos s6lidos na cidade do SIA, corroborando 
a assertiva d que se junta relat6rio da Diretoria de Servi9os desta RA/XXIX com o 
levantamento dos mobili自rios existentes e anlise da atual situaao dos mesmos. 

Vale lembrar que a administra 貢o regional do SIA no conta com mAo de obra 
especializada para realizar os servi9os de engenharia, tampouco o de instalaao das 
lixeiras, dessa forma, ao realizar apenas a aquisi9きo das lixeiras a Administra9o 
Regional estaria incorrendo em fracionamento da despesa, j' que a instalaao dos 
equipamentos teria que ser contratada em outro certame. Reiteramos que a aquisi9ao 
e a instala きo do referido mobili'rio urbano s喜o servi9os conexos, j' que o objetivo 
final ao adquirir tais equipamentos, s6 pode ser alcanado quando da instala きo dos 
mesmos. 

Diante do exposto, esta RA avaliou que seria invi自vel a realiza9きo de dois certames 
para o mesmo objeto, destacando que al6m dos custos adicionais decorrentes da 
contrata叫o em separado dos servi9os, esta RA ainda teria os custos relativos a 
designa 百o de servidores bem como da utilizaao da infraestrutura para a realiza o 
de um certame a mais. 

nAlise do Controle Interno 

Em sua manifesta9ao a Unidade alega que escolheu realizar em um h nico 
certame a aquisi叫o e instala9谷o dos equipamentos licitados, conforme previsao em projeto 
bsico, em atendimento ao princpio da economia processual, justificativa nao suportada na 
jurisprudencia dos 6 rgaos de controle externo como a expressa no seguinte acordao do TCU: 

Ac6rd五o 1387/2006 Plen'rio: 

"A falta de licita9ao espec fica para a compra de 
equipamentos necessarios a obra p6blica respectiva, sem 
o parcelamento do objeto da licita9ao, constitui 
irregularidade grave, salvo se comprovada a 
inviabilidade t6cnica ou econ6mica para o parcelamento 
preconizado pelo art. 23,§ 1。 , da Lei 8.666/1993". 

Em razao da ausencia de amparo legal ao n言o parcelamento licitat6rio, a 
Equipe mantm o entendimento constante do relat6rio preliminar. 
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A.3 - QUESTAO DE AUDITORIA 3 A.3 - QUESTÃO DE AUDITORIA 3 

1.刃Houve pesquisa de preo vlida e compro batria da vantajosidade da escolha? 1.3) Houve pesquisa de prep válida e comprobat6ria da vantajosidade da escolha? 

A anlise da planilha oramentria elaborada pela RA-XXIX evidenciou a 
realiza 谷o de pesquisa que orientou a estimativa do pre9o de aquisi9言o das lixeiras integrante 
da planilha orament自ria (R$ 510,95/unidade), valor unitrio 5,8% superior a m6dia dos 
pre9os coletados, conforme tabela abaixo: 

A andlise da planilha orçamentdria elaborada pela RA-XX1X evidenciou a 
realização de pesquisa que orientou a estimativa do preço de aquisição das lixeiras integrante 
da planilha orçamentiria (R$ 510,95/unidade), valor unitário 5,8% superior A média dos 
preços coletados, conforme tabela abaixo: 

Empresa consultada CNP.I Valor unitário OW 
AOP Brasil 036289610001-33 535,53 
Certolog Construtora e Logística 726423740001-11 445,00 
CTP Contrutora 132722800001-39 522,25 
Multicon 165252080001-17 430,00 
MÉDIA - 48340 

Manifesta叫o do Ge Stor Manifestação do Gestor 

A auditoria apontou que o valor da lixeira contratada cotou valor unitrio 5% 
superior a mdia dos pre9os coletados pela Administraao Regional, entretanto, 
chegou a essa conclusao sem observar os encargos sociais e a bonifica9きo por 
despesas indiretas que por lei incidem na contrata9石o. 

Quando da realizaao da pesquisa de pre9o, foi solicitado a s empresas or9amento 
referente a aquisi9ao e instala9ao da lixeira pretendida, no se incluiu neste 
levantamento de pre9os os encargos sociais e bonificaao por despesas indiretas, por 
lei exigida. 

Conforme se depreende das cpias das propostas de pre9o em anexo, o valor orado 
foi para a confec戸o, pintura e fixa9ao em concreto, repisa-se sem contar com os 
acrscimos de despesas oriundas dos Encargos Sociais, conforme Tabela SINAPI, e 
a Composi9ao Analitica do BDI. 

Do compulsar dos autos verifica-se algumas incongruencias entre a tabela 
confeccionada pela auditoria e a constante nos autos do processo, conforme cpias 
em anexo. Senao vejamos: 

A auditoria apontou que o valor da lixeira contratada cotou valor unitário 5% 
superior média dos preços coletados pela Administração Regional, entretanto, 
chegou a essa conclusdo sem observar os encargos sociais e a bonificaçâo por 
despesas indiretas que por lei incidem na contratação. 

Quando da realização da pesquisa de preço, foi solicitado is empresas orçamento 
referente 	aquisição e instalação da lixeira pretendida, não se incluiu neste 
levantamento de preços os encargos sociais e bonificação por despesas indiretas, por 
lei exigida. 

Conforme se depreende das cópias das propostas de prep em anexo, o valor orçado 
foi para a confecção, pintura e fixação em concreto, repisa-se sem contar com os 
acréscimos de despesas oriundas dos Encargos Sociais, conforme Tabela SINAPI, e 
a Composição Analitica do BDI. 

Do compulsar dos autos verifica-se algumas incongruências entre a tabela 
confeccionada pela auditoria e a constante nos autos do processo, conforme c6pias 
em anexo. Senão vejamos: 
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Tabela da Auditoria: Tabela da Auditoria: 

Empresa Consultada CNN Valor Unibfrio (R5) 

AOP Brasil 036289610001-33 533,53 

Certolog 	Construtora 	c 

Logística 

726423740001-11 445,00 

CTP Construtora 132722800001-39 522,25 

Multicon 165252080001-17 430,00 

MÉDIA 483,20 

Tabela constante nos autos do processo: Tabela constante nos autos do processo: 

Descrição 

Foram realizadas 

Pesquisas de Mercado 

entre os Dias 16 e 25 de 

abril de 2013 

Lixeiras Conforme EspecificaçAo em Projeto Valores Orçados 

Empresa 01: CTP Construtora R$ 522,25 

Empresa 02: Multicon Construtora R$ 487,00 

Empresa 03: AOP Brasil R$ 535,53 

Empresa 04: Certolog Construtora e Logística R$ 499,00 

Média de Preços: R$ 510,95 

Ora, os valores constantes na tabela dos autos do processo esto de acordo com 
aqueles or9amentos enviados pelas empresas, conforme c6pia em anexo, o que 
corrobora o valor de R$ 510,95 presente na planilha de oramentos e custos. Nao se 
sabe precisar o porque da discrepancia nos valores apontados pela auditoria. 

Assim, conclui-se estar superada a alega きo dos valores unitrios estarem 5% acima 
da m6dia dos pre9os coletados, em razao do erro no clculo do valor, por 
contradi9百o nos valores constantes no relatrio da auditoria. Como j' demonstrado, 
no houve supera9ao entre valor coletado em pesquisa oramentria e a estimativa 
de pre9o que orientou a aquisi叫o da lixeira. 

Ora, os valores constantes na tabela dos autos do processo estAo de acordo com 
aqueles orgamentos enviados pelas empresas, conforme cópia em anexo, o que 
corrobora o valor de R$ 510,95 presente na planilha de orçamentos e custos. Islio se 
sabe precisar o porquê da discrepincia nos valores apontados pela auditoria. 

Assim, conclui-se estar superada a alegação dos valores unitários estarem 5% acima 
da média dos preços coletados, em razão do erro no cilculo do valor, por 
contradição nos valores constantes no relatório da auditoria. Como já demonstrado, 
lilac) houve superação entre valor coletado em pesquisa orçamentaria e a estimativa 
de preço que orientou a aquisição da lixeira. 

An'lise do Controle Interno Anilise do Controle Intern° 

Conforme o entendimento da Equipe relativamente a necessidade de 
parcelamento do ato licitat6rio, analisado na Questo de Auditoria A.4 do presente relatrio, a 
Equipe de Auditoria considerou em sua estimativa m6dia de pre9os, durante a an自lise dos atos 

Conforme o entendimento da Equipe relativamente 	necessidade de 
parcelamento do ato licitatório, analisado na Questão de Auditoria A.4 do presente relatório, a 
Equipe de Auditoria considerou em sua estimativa média de preços, durante a andlise dos atos 
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que fundamentaram a deflagra9ao do certame licitat6rio, apenas os custos de aquisi9ao dos 
equipamentos a licitar, descartando os valores de instala9ao orados em face da ausencia da 
composi9ao do item em duas das quatro propostas constantes dos autos. 

Registramos que do relat6rio preliminar no derivou irregularidade 
relativamente ao subitem em exame. 

A.4 - QUESTAO DE AUDITORIA 4 

1.り』 licitacdo foi adequadamente fracionada de forma a privilegiar"competitividade e" 
economia de escala? 

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

Ao agrupar em 立  nico objeto o fornecimento e a instalado das lixeiras 
adquiridas, a Equipe registra que a RA-XXIX nao evidenciou nos autos estudo tcnico acerca 
das vantagens financeiras para a Administraao do agrupamento de atividades independentes 
e nao 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 
nO 2.340/99 e altera96es, ou mesmo com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital - 
NOVACAP, ainda que a legisla9ao lhe facultasse a realiza9ao do procedimento licitatrio na 
modalidade convite. 

Manifestago do Cestr 

Conforme mencionado no item A2 a Administraao Regional do SIA no possui 
pessoal para proceder com a instalaao. 

Questionou-se entao o porque do agrupamento em 丘  nico objeto do fornecimento e 
instala 貢o da lixeiras, explica-se: 

Caso a unidade gestora optasse pela contrataao do fornecimento das lixeiras e 
separadamente realizasse a contrata きo do servi9o de instala 百o as despesas 
operacionais e as administrativas inerentes ao objeto licitado seriam duplicadas, o 
que geraria um 6 nus nao pretendido. 

Deve-se considerar ainda que, tendo em vista a quantidade de lixeiras a serem 
adquiridas, o fracionamento do fornecimento e da instalaao demandaria dois 
certames separados mobilizando recurso materiais e de pessoal da administra o 
regional em duplicidade, aumentando o custo do referido processo. 
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Cabe ressaltar que o fornecimento e a instalaao das lixeiras sao atividades sim 
correlacionadas, j' que nきo h' possibilidade de utilizaao das lixeiras sem a devida 
血5ねlaao. 
Em rela9谷o a articula9ao institucional com a central de compras a Administra叫o 
Regional julgou nきo ser vantajoso tendo em vista nao possuir recursos humanos 
necessarios a instala きo das lixeiras (al6m nao de nきo haver o registro) 

Em rela 喜o a NOVACAP, a administra9ao regional procedeu consulta informala 
mesma companhia e verificou que a demanda de tempo necessrio para a incluso 
em processo licitatrio daquela empresa superaria o tempo necessrio para atender a 
demanda da comunidade 

nlije do Controle Interno 

O fracionamento licitat6rio visa a otimiza叫o pela Administra9ao dos recursos 
disponiveis no mercado e a amplia9ao da competitividade, no se confundindo com o 
parcelamento do objeto, ilicito orientado え  burla do prprio dever de licitar. 

Referimo-nos ao ato do gestor que promove a melhor utiliza 谷o dos recursos 
disponiveis em mercado, na bula decorrente, por exemplo, do Ac6rd証o 839/2009/TCU: 

Em consonancia com o disposto nos arts. 3。 ,§ 1。 , 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 e a amplia9ao da competitividade, 
ou, na impossibilidade t6cnica e econ6mica de faze-lo, 
apresentar justificativas fundamentadas nos autos do 
procedimento licitat6rio. 

A Unidade alega que o fracionamento do certame geraria a duplicaao da 
despesa de aquisi9きo dos equipamentos, argumenta 乞o nao evidenciada nos autos do processo 
analisado e nem na manifesta9ao encaminhada a esta Controladoria. 

O fracionamento do certame licitat6rio se impunha n谷o apenas em fun9きo dos 
requisitos legais e da jurisprudencia referida, mas pelas prprias caractersticas distintas dos 
objetos que comandaram o procedimento licitat6rio, ressalvada a condi9ao em que a Unidade 
houvesse evidenciado em estudo t6cnico-quantitativo prprio vantagem para a Administra o 
derivada da reunio, em h nico certame, da aquisido e instalacdo dos equipamentos licitados. 

A Unidade justifica a ausencia de articula9乞o institucional em razao de alegada 
falta de vantagem a Administra9谷o, seja pela ausencia de recursos humanos a serem 
empregados na instala9ao dos equipamentos ou custos provenientes do tempo de espera para a 
conclusao do procedimento licitat6rio realizado por outro 6 rg谷o do Governo do Distrito 
Federal, novamente justificativas destituidas de amparo legal ou evidencia quantitativa nos 
autos analisados, razao por que mantemos a irregularidade consignada no relat6rio preliminar. 
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A.5 - QUESTAO DE AUDITORIA 5 

1."Houve nomeafdo de executor do contrato e sua atuado atendeud s normas operacionais 
peiガnentes? 

Em analise a Ordem de Servi9o n。  52, de 17/07/2013, publicada no DODF 
n 150, pagina 13, a Equipe de Auditoria constatou a nomea9o formal de servidor designado 
para atuar como executor do Contrato de Execu9甘o de Obras n 09/2013, conforme 
qualifica叫o da matriz de responsabilidade constante no presente relatrio. 

CONCLUSAO RELATWA AO ITEM A 

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

1) nao hh no contexto do processo analisado parmetros quantitativos ou 
estudos t6cnicos de demanda que suportem a avaliaao objetiva da real 
necessidade da aquisi9o do conjunto de lixeiras licitado; 

2) a Unidade nao empregou a correta modalidade de licita9五o (Tomada de 
Pre9os), a qual deveria agrupar em um h nico certame um conjunto de obras 
phblicas executadas no exercicio, incluindo a instala9ao das lixeiras. 
Tamb6m deixou de elaborar o devido parecer jurdico a embasar o 
procedimento licitatrio nos termos da Lei n 8.666/93; 

3) o projeto bsico atendeu aos requisitos legais nos termos da Lei 
n 8.666/93; 

4) o pre9o estimado em planilha oramentdria pela Administraao Regional 
do SIA foi 5,8% superior a pesquisa realizada pela prpria Unidade; 

5) a RA-X)(IX nao procedeu ao fracionamento licitatrio, visando a 
otimiza9乞o dos recursos disponiveis e a ampliaao da competitividade do 
certame, em desacordo com o art. 23,§ 10, da Lei n 8.666/93; e 

6) o servidor que atuou como executor do contrato foi designado mediante ato 
formal, nos termos da legisla o de regencia, requisito necess自rio a conferir 
legalidade a seus atos. 
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2 PONTO CRITICO DE CONTROLE - REFERNCIA "B" 

J山quacdo da quantidade dos bens d necessidade da Unidade, em face do que restou plan加do pela 
Unidade 	鷲難，麟  

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 bsico, com respaldo em algum estudo de demanda 
realizado pela Administra9乞o. 

B - QUE STAO DE AUDITORIA 1 

2刀 A quantidade de lixeiras a山uiridas e 加staladas est de acordo com a real necessidade da 
R egio Adm加istrativa? 

Conforme ja assinalado no presente relat6rio, a Equipe de Auditoria no 
identificou no contexto do processo analisado parametros quantitativos ou estudos t6cnicos de 
demanda que suportassem a avalia9ao objetiva da real necessidade da instala9ao do conjunto 
de lixeiras licitado. 

tNt anifestafAo do Gestor 

A ausencia de par合metros quantitativos para avalia きo da necessidade da instala o 
das lixeiras tamb6m n豆o foi apresentado no Processo da NOVACAP - utilizado 
como parmetro - conforme c6pia em anexo. 

Ainda assim informamos que necessidade da instala9ao das lixeiras em razきo das 
inmeras demandas de mutirきo de limpeza da cidade, em especial nos principais 
pontos de circulaao de pessoas, como acima mencionado no item Al, bem como o 
p6ssimo estado de conserva9ao das poucas lixeiras existentes e a quantidade de 
residuo nas vias, conforme se depreende do relatrio da DISERV/RA XXIX anexo. 

An貞lise do Controle ipterno I 

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. 

Acrescentamos que as justificativas apresentadas pela jurisdicionada referiram- 
se a procedimentos licitat6rios nao integrantes de anhlise no presente relatrio - Processo 
no 112.001.970/2012 - NOVACAP. 
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CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM B CONCLUSÃO RELATIVA AO ITEM B 

A ausencia de parmetros e estudos t6cnicos no a mbito do processo analisado 
nao permitiu a Equipe de Auditoria estimar o ajustamento do nmero de lixeiras contratadas え  
eventual curva de demanda efetiva. 

A ausência de parâmetros e estudos técnicos no âmbito do processo analisado 
não permitiu Equipe de Auditoria estimar o ajustamento do 'timer° de lixeiras contratadas 
eventual curva de demanda efetiva. 

3一  PONTO CRTICO DE CONTROLE - REFER血NCIA "C" 3 - PONTO CRÍTICO DE CONTROLE - REFERÊNCIA "C" 

kdequafdo..da.Folafdo 4os preo..as lixeiras aos preos praticados no merc撫姦暴臓鍬白  

O objetivo do exame realizado nesse ponto de controle foi verificar se os 
pre9os cotados e pagos pela aquisi9ao e instalaao das lixeiras esto adequados com o pre9o 
praticado no mercado. 

dequação da cotação. dos preços das lixeiras aos preps praticados no 

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

C - QUEST O DE AUDITORIA I C - QUESTÃO DE AUDITORIA 1 

3.D O preo das lixeiras, 加cluindo a instalafdo, est condizente com o preo praticado no 
mercado? 
3.1) 0 preço das lixeiras, incluindo a instalação, esui condizente com o preço praticado no 
mercado? 

A fim de verificar a adequa9ao de pre9os das lixeiras licitadas aos praticados 
em mercado, a equipe adotou como parmetro de anAlise as cota6es de pre9os de licitantes 
que participaram de certame objeto do fornecimento de equipamentos assemelhados 
adquiridos pela NOVACAP (Contrato de Aquisi9ao de Bens n。  615/2012 - Processo 
n。  112.001.970/2012), j自  instalados em diversas Administra96es Regionais e cujas 
caractersticas e fun96es adaptam-se perfeitamente ao armazenamento de residuos s6lidos 
urbanos. Naquele certame, a proposta vencedora foi adjudicada a empresa Sermat - Servi9os e 
Materiais de Constru9ao Ltda., no valor unithrio de R$ 230,00. 

A fim de verificar a adequação de preços das lixeiras licitadas aos praticados 
em mercado, a equipe adotou como parâmetro de análise as cotações de preços de licitantes 
que participaram de certame objeto do fornecimento de equipamentos assemelhados 
adquiridos pela NOVACAP (Contrato de Aquisição de Bens n° 615/2012 - Processo 
n° 112.001.970/2012), já instalados em diversas Administrações Regionais e cujas 
características e fimções adaptam-se perfeitamente ao armazenatnento de residuos sólidos 
urbanos. Naquele certame, a proposta vencedora foi adjudicada empresa Sermat - Serviços e 
Materiais de Construção Ltda., no valor unitário de R$ 230,00. 

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

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

PREGÃO PRESENCIAL N9034/2012 ASCAL/PRES 	- Valor em R$ 
1.  Sermat — Serviços e Materiais de Construção (Vencedora) 230,00 
2.  Nova Brasil — Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda 399,00 
3.  Comercial Candanga de materiais para construção Ltda Me 367,00 
4.  Brazpel — Distribuidora de Embalagens Ltda 450,00 
5.  BSB Comercial Ltda 490,00 
6.  Cemaco — Comércio de Mat. De Construção Ltda 235,00 
7.  Prime Produtos p/Limp Desc Ltda Me 385,00 
8.  Newsol Comercial Ltda 240,00 
9.  Macera Construtora Ltda 298,00 
10.  CTP Construtora Ltda 352,00 
11.  Delta Industria e Comércio de Mobiliário 280,00 

PREÇO MÉDIO DE MERCADO 338,72 
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Embora a Unidade tenha evidenciado nos autos pesquisa de pre9os a 
fundamentar o certame, Item B do presente relat6rio, verificamos as seguintes varia6es 
percentuais em rela9ao ao procedimento realizado pela NOVACAP: 

1) o pre9o de aquisi9乞o das lixeiras foi 122,15% superior a proposta 
vencedora no certame realizado pela NOVACAP, desconsiderados 
eventuais ganhos de escala; e 

Embora a Unidade tenha evidenciado nos autos pesquisa de preços a 
fundamentar o certame, Item B do presente relatório, verificamos as seguintes variações 
percentuais em relação ao procedimento realizado pela NOVACAP: 

1) o preço de aquisição das lixeiras foi 122,15% superior A. proposta 
vencedora no certame realizado pela NOVACAP, desconsiderados 
eventuais ganhos de escala; e 

2) o pre9o de aquisi9ao foi 50,84% superior ao pre9o m6dio cotado pelas 
empresas participantes da licitaao conduzida pela NOVACAP, tamb6m 
desconsiderados eventuais ganhos de escala. 

2) o preço de aquisição foi 50,84% superior ao preço médio cotado pelas 
empresas participantes da licitação conduzida pela NOVACAP, também 
desconsiderados eventuais ganhos de escala. 

Acrescente-se que o certame realizado pela RA-XXD( agregou ao custo 
unitrio das lixeiras as seguintes parcelas de outros custos diretos, decorrentes da 
caracteriza 谷o do objeto licitado como "obra" (Quest谷o de Auditoria A.2), conforme tabela 
abaixo elaborada a partir da planilha orament自ria constante no processo analisado: 

Acrescente-se que o certame realizado pela RA-XXIX agregou ao custo 
unitário das lixeiras as seguintes parcelas de outros custos diretos, decorrentes da 
caracterização do objeto licitado como "obra" (Questão de Auditoria A.2), conforme tabela 
abaixo elaborada a partir da planilha orçamentária constante no processo analisado: 

Código OUTROS 	CUSTOS 	DIRETOS 	Despesa 
agregada 

VALOR 
) 

01.00.000 Serviços Técnicos Profissionais 
01.00.0001 ART do contrato 150,00 
02.00.000 Serviços Preliminares 
02.01.400 Proteção e Sinalização 1280,28 
03.00.000 Fundações e estruturas 
03.01.102 Escavações e Aterros 1.689,60 
10.00.000 Serviços Auxiliares Administrativos 
10.01.100 Administração 5.200,20 
10.02.100 Consumos 2.702,70 
10.03.000 Máquinas, Equipamento e Outros 2.944,00 
10.04.000 Transportes 460,00 

TOTAL 14.426,78 

Detalhando alguns itens constantes da planilha or9amentria da Unidade, a 
Equipe observou a inclus谷o inadequada de itens adicionais, os quais nao se correlacionam 
execu9ao do objeto pactuado (instala9ao de lixeiras), conforme se demonstra na tabela a 
seguir: 

Detalhando alguns itens constantes da planilha orçamentária da Unidade, a 
Equipe observou a inclusdo inadequada de itens adicionais, os quais lido se correlacionam 
execução do objeto pactuado (instalação de lixeiras), conforme se demonstra na tabela a 
seguir: 
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80,15 80,15 26,88 26,88 180,39 180,39 5 10,95 510,95 798,37 798,37 

1. Decomposi戸o dos Custos Unit貞rios (Planilha da Unidade) 1. Decomposição dos Custos Unitirios (Planilha da Unidade) 
Custo 

das 
lixeiras 

(Rめ  

Custo 
das 

lixeiras 
(RS) 

Outros 
Custos 
Diretos 

(R$) 

Outros 
Custos 
Diretos 

(RS)  

Outros Custos 
Diretos 

Adicionais (IR$) 

Outros Custos 
Diretos 

Adicionais (R$) 

2. Decomposi瞬o dos Custos UnitArios (Licitante Vencedora) 2. Decomposição dos Custos Unitários (Licitante Vencedora) 
Custo 
das 

hxe証as 
(R$) 

Custo 
das 

lixeiras 
(R$) 

Outros 
Custos 
Diretos 

(R$) 

Outros 
Custos 
Diretos 

(R$)  

Outros Custos 
Diretos 

Adicionais (R$) 

Outros Custos 
Diretos 

Adicionais (R$) 

CustoCusto 
6nat 
(R$) 
Fin al 
(R$) 

BDI 
(R$) 
BDI 
(R$) 

500,54 500,54 78,14 78,14 26,88 26,88 169,69 169,69 775,25 775,25 
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OUTROS CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS ' 	4- 

Código Item 
Qtde Prego Unitário -,i 

Eti smado (R$) Total (RS) 

02.01:100 -Colittrug8es Provisórias 
Aluguel 	Container/Escrit 	inclusive 
instalação 	elétrica, 	1argura=2,20, 
comprimento= 6,20, altura=2,50m, chapa de 
ago com nervura, telha trapezoidal, foroo 
com isolamento, chassis reforçado, piso em 
compensado 	naval, 	excluindo 	transporte, 
carga, descarga 

1,00 
, 

372,34 372,34 02.01.101 

02.01.102 Aluguel Container/Sanit. Com  2 vasos, 1 
lavatório, 	1 	mictório, 	4 	chuveiros, 
largura=2,20, 	comprimento= 	6,20, 
altura=2,50m, chapa de ago com nervura, 
telha trapezoidal, 	forro 	com 	isolamento, 
chassis 	reforçado, 	piso 	em compensado 
naval, excluindo transporte, carga, descarga 

1,00 578,68 578,68 

02.01.103 Transporte de material de qualquer natureza 
DMT >10 km 

950 0,62 589,00 

02.01.104 Carga manobras e descarga de materiais 
diversos, com caminhão carroceria 

130 7,52 977,60 

02.01.105 Consumo de água, energia elétrica e esgoto 1,00 442,00 442.00 
10.01.100 Administraçdo . 

1.879,20 ' 10.01.106 Vigia de Obra 240 7,83 
SUBTOTAL 4.838,82 

BIM 
PROPORCIONAL 29190/o , 

, 
1.412,45 

TOTAL 6.25147 

Nas tabelas abaixo 6 apresentado a decomposi9きo dos custos unit自rios 
integrantes da planilha elaborada pela Unidade e da proposta da licitante vencedora: 

Nas tabelas abaixo é apresentado a decomposição dos custos unitários 
integrantes da planilha elaborada pela Unidade e da proposta da licitante vencedora: 
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CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM C 

1) comparativamente ao certame realizado pela NOVACAP, o pre9o de 
aquisi9乞o das lixeiras adquiridas foi 122,15% superior a proposta assemelhada 
vencedora e 50,84% acima do pre9o m6dio cotado pelas empresas participantes 
naquele procedimento, situaao que evidencia afronta ao principio da 
economicidade, resultando potencial dano ao errio; e 

2) houve a inclusao de itens adicionais integrantes dos outros custos diretos, 
no correlacionados a execu9言o do objeto pactuado no valor de R$ 6.251,27. 

域festa頭o do Gestor 

Questionou-se se o pre9o das lixeiras, hicluindo a instalaao, est貞  condizente com o 
pre9o praticado no mercado. Para tanto a auditoria adotou como parmetro de 
anlise a pesquisa de pre9o integrante do Contrato de Aquisi9ao de Bens n。  
615/20123 da NOVACAP (Processo n 112.001.970/2012), entretanto, juntou tabela 
demonstrando as propostas de pre9o das empresas participantes do certame. 

Ora, mais uma vez, identifica-se ligeira incongruencia entre os parmetros 
utilizados. Ao dizer que utilizou como par含metro a pesquisa de pre9o, a auditoria 
deveria ter acostado ao relatrio a pesquisa de pre9o que a NOVACAP realizou para 
ter como orienta9五o a estimativa de valor para aquisi9o, e nao o valor das 
propostas de prefo das empresas que participaram do certame. 

Do compulsar os autos do Processo n 112.001.970/2012, utilizado como par合metro, 
verificou-se a NOVACAP, inicialmente, cotou o valor de R$ 870,00 como mdia de 
pre9o alcanada com pesquisa de pre9o para realizar o certame, e conforme foi 
realizando outras cota96es, chegou ao valor minimo de R$ 625,00, a unidade, isso 
em junho de 2012! 

Ou seja, Administra9ao Regional do SIA realizou pesquisa de pre9o e obteve como 
estimativa o valor de R$ 510,95 a unidade, isso em 2013! 

Cabe ainda destacar que a convocaao para a participa きo no certame na 
Administraao Regional do SIA permaneceu durante 05 dias 丘  teis, referente ao 
prazo de intervalo minimo previsto na Lei 8.666/93, nos murais e no site da 
Administraao, proporcionado condi96es das empresas, inclusive daquelas que 
participaram do certame na NOVACAP, apresentarem suas propostas. 

De certo que a empresa vencedora do preg百o da NOVACAP cotou valor 
infimamente menor daquelas que participaram do mesmo processo de licita9ao, bem 
como daquelas que participaram do convite na presente Unidade Gestora, razきo pela 
qual adjudicou o objeto. 

Invi'vel seria que os trabalhadores tivessem que realizar a instala9ao das 180 
lixeiras na cidade sem ter qualquer ponto de apoio, banheiro para o uso pessoal e 
local especifico para alocar os materiais como areia, cimento, brita e os instrumentos 
necess'rios para o trabalho. 

Em relaao a afirmaao constante no relatrio de auditoria relativa a incluso 
inadequada de itens adicionais, que segundo os auditores nきo se correlacionam a 
execu9ao do objeto pactuado, temos a informar o seguinte: 
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1. Os itens em referencia foram incluidos na planilha em conformidade com o 
disposto no Decreto n 92.100 de 10 de dezembro de 1985. Prticas DASP e Portaria 
n2.296 do MARE - DOU de 31 de julho de 1997. 
2. Os itens em questao foram considerados necessrios, tendo em vista que a 
no inclusao dos mesmos prejudicaria a logstica da execu きo dos servi9os. 
3. Ao no considerar a implanta 百o de um canteiro de obras para servir de 
suporte aos empregados da contratada para a execu9各o dos servi9os, esta RA estaria 
contrariando o disposto na NR18 do Ministrio do Trabalho, que estabelece 
parmetros para a implanta9ao de canteiros de obras, incluindo as condi96es 
minimas necess白rias relativas ao conforto, ergonomia e seguran9a neste ambiente de 
trabalho. 
4. Cabe destacar que os itens mencionados equivalem a apenas 3,81 % do custo 
total dos servi9os. 

An貞lise do Controle Interno 

Em raz谷o de a Unidade nao apresentar documentos relativamentea adequa9o 
de pre9os das lixeiras adquiridas aos praticados em mercado, nos termos da legisla9ao de 
regencia referida, mantemos as impropriedades consignadas na presente questao de auditoria. 

Registramos que a an自lise de custos desenvolvida pela Equipe adotou como 
parmetro modelo de equipamento licitado pela NOVACAP com caractersticas 
assemelhadas, nos termos do Contrato de Aquisi9ao de Bens n。  615/2O12INOVACAP. 

Esclarecemos que os pre9os dos equipamentos adotados neste subitem a titulo 
de compara9乞o referem-se s cota96es dos licitantes que participaram do certame conduzido 
pela Novacap, e nao a etapa de "pesquisa de pre9os" que fundamentou a deflagraao daquele 
procedimento, denomina叫o indevidamente consignada no relat6rio preliminar, sanada no 
presente relat6rio, mas nきo modificadora da anlise de custos conduzida pela Equipe. 

Acrescentamos que a prpria Unidade admite em sua manifesta9ao escrita que 
o procedimento licitat6rio nao obteve "preぐo to favorvel d administracdo pdblica quanto o 
da empresa que adjudicou o certame da NO VA CAP". 

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

Adequ.4o da iszs4jlaf4O・山sJ equゆamntos emルcc do que restou planejado pela 

D - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

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

A equipe de auditoria informa que no momento de realizaao dos trabalhos de 
campo o Contrato n。  09/20 13 encontrava-se suspenso por ato do ordenador de despesa 
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constante a folha 248 do processo analisado, conforme notifica9ao encaminhada em 
25/07/2013,a empresa Multicon Construtora Ltda (fl.248). 

Lembramos a Unidade que a suspensao contratual 6 limitada a 120 dias nos 
termos do inciso XIV do art. 78 da Lei 8666/93. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM D 

Em face de suspensdo contratual em fase anterior a execu9ao do objeto, 
conforme jh referida em questきo de auditoria pr6pria no presente relat6rio, a Equipe n五o 
procedeu 自  realiza9ao de inspe9ao fisica do equipamento contratado. 

IV撒C9~舶EいDICIONMsDO GE師O 

Manifesta戸O do Gestor 

Por todo o exposto, verifica-se a lisura do procedimento licitatrio realizado pela 
Administraao Regional do SIA, que n言o contratou com valor acima do pre9o 
normal, conforme demasiadamente assinalado, cotando valores, inclusive, paralelos 
aos alcanados pela NOVACAP, entretanto a empresa vencedora do certame desta 
unidade administrativa, infelizmente, no apresentou um pre9o tao favorvela 
administra 言o pdblica quanto a empresa que adjudicou o certame da NOVACAP. 
No relatrio de auditoria foi recomendada a renegociaao do valor das lixeiras 
objeto do contrato de Obras n 09/20 13 - RAIXXIX, desde que adotado como 
parametro de ajuste os valores compactuados pela NOVACAP no contrato de 
Aquisi9ao de Bens n. 615/2012, na ordem de 122%. Contudo a empresa 
manifestou-se n五o favorvel a renegociaao, visto que com o valor do reajuste no 
seria capaz de executar o objeto do contrato, qual seja a entrega e instalaao das 180 
lixeiras. Muito embora esta unidade administrativa entenda que a sugesto da 
auditora tenha sido equivocada, conforme acima demonstrado, o melhor 
posicionamento a ser adotado em face da impossibilidade da empresa renegociar o 
valor das lixeiras 6 a dissolu9ao do contrato de obras n. 09/2013, conforme previso 
contratual constante a cl自usula d6cima quarta: Cl'usula D'cima Quarta - Da 
Dissolu弾o: 

O Contrato poder ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, 
manifestaao escrita de uma das partes, com antecedencia minima de 60 (sessenta) 
dias, sem interrup9ao do curso normal da execu9きo do Contrato. As assertivas 
expostas neste parecer corroboram a situa5o ftica que embasou o procedimento 
licitat6rio, entretanto, com a dissoluao contratual subsisti a demanda a ser 
preenchida com a coloca 吾o de lixeiras em toda a extenso da cidade do SIA, por tal 
razきo sugere-se seja encaminhada requisi9きo a NOVACAP juntamente com o 
relat6rio elaborado pela DISERV/R.A XXIX constando o quantitativo necess自rio, 
para que esta empresa publica contemple o SIA com parte dos mobili自rios urbanos 
adquiridos. Este comportamento administrativo visa to somente atender ao 
interesse p自blico, sem, contudo onerar os cofres p丘blicos, visto que a empresa 
vencedora do certame desta Administraao Regional, infelizmente, n百o apresentou 
um pre9o to favorvela administraao p'blica quanto a empresa que adjudicou o 
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certame da NOVACAP. Ademais disso mexiste qualquer documento determinando 
que as Admimstra6es Regionais nao procedam com a aquisi9ao de lixeiras. O 
princpio da supremacia do interesse phblico foi estabelecido pela lei 9.784/90 como 
um princpio de observncia obrigat6ria pela Administraao P丘blica e corresponde 
ao atendimento a fins de interesse geral, vedada a renncia total ou parcial de 
poderes ou competncia, salvo autorizaao em lei. Esta unidade gestora busca-se dar 
prevalencia ao interesse geral, coletivo, social, em detrimento do interesse 
individual, O disposto no inciso XIII, pargrafo 丘  nico do art. 2。  da Lei 9.784/90 diz 
que se deve interpretar "a norma administrativa da forma que melhor garanta o 
atendimento do fim p'blico a que se dirige". Assim, com a dissoluao do contrato, a 
Administra9ao P血blica deixa de adquirir os mobili自rios urbanos, e onerar os cofres 
pblicos com a contrataao, entretanto, suprir a demanda social com a requisi9貢oa 
NOVACAP das lixeiras que a empresa adquiriu com o objetivo de contemplar as 
regi6es administrativas do Distrito Federal. De se destacar que a administraao no 
conta com pessoal e nem material para proceder com a instala 石o das lixeiras, 
motivo pelo qual a NOVACAP dever entregar as lixeiras instaladas nos pontos a 
serem definidos por esta Administraao Regional. A primazia do interesse pblico 
sobre o privado d inerente A atua9ao estatal e domina-a, na medida em que a 
existncia do Estado justifica-se pela busca do interesse geral, estando, portanto, 
intimamente ligado ao da finalidade. Como bem ensina Celso Antnio Bandeira de 
Melo. "o princpio da supremacia do interesse p'blico sobre o interesse urivado6 
pnncipio gerai ae vireito inerente a quaiquer socieaaae.L a propria conai9ao ae sua 
existncia. Assim, n喜o se radica em dispositivo especifico algum da Constitui9ao, 
ainda que inmeros aludam ou impliquem manifesta6es concretas dele, como, por 
exemplo, os princpios da fun9ao social da propriedade, da defesa do consumidor ou 
do meio ambiente, ou tantos outros. Afinal, o princpio em causa' pressuposto 
l6gico do convivio social." Importa mencionar que todo o processo foi pautado e 
instruido de acordo com as normas vigentes. Ante ao exposto, nao se vislumbra 
impedimento jurdico a dissolu9ao do contrato de obras n09/20 13, conforme 
previsao contratual constante a cl'usula d6cima quarta, em virtude da 
impossibilidade da empresa contratada ajustar o valor em na ordem de 122%. 
Portanto, com fuicro no artigo 79, I da Lei 8.666/1993 6 que se sugere a dissolu o 
do contrato, constando a presente manifesta 五o escrita da contratante, com 
antecedencia minima de 60 (sessenta) dias. Ap6s sugere-se seja encaminhada 
requisi9ao A NOVACAP para o envio e instalaAo de 180 lixeiras para suprir a 
demanda do Setor de Industria e Abastecimento. Ato continuo, que sejam os autos 
encaminhados a Diretoria de Administracao Geral, para as providncias aue o caso 
requer. t o parecer, o quai submeto a apreciaao ao さ  ennor Aaminlstraoor. thasiiia, 
18 de setembro de 2013. Juliana Corr'a Santos Lopes, ASTEC- RA - XXIX, 
Chefe. DE ACORDO. Comunique-se o contratado via oficio, requisite-se a 
NOVACAP o envio e a instalaao de 180 lixeiras. Ato continuo, encaminhem-se os 
autos a DAG desta Administracao Renional. para as devidas providncias. 
israsiiia, ia de setemoro ae zuii.JUさ主一  1lduKiu LIA さ  LLVA rNI1U, 
Administrador Regional do SAI ・  RA - XXIX. 

Afllise do Controle Interno 

Mantemos o entendimento de que o pre9o unithrio do licitante vencedor do 
procedimento examinado apresentou divergencia significativa em rela9ao ao custo de 
aquisi9ao do equipamento licitado pela Novacap no Preg五o Presencial n。  034/2012, 
conclusao corroborada implicitamente pela RA- XXIX, ao constatar que o objeto do 
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Contrato de Execu頭o de Obras n。  09/2012 nao incluiu pre9o "to favorvel" a 
Administra9ao Phblica quanto os derivados do procedimento que orientou a anlise de custos 
da Equipe. 

Destacamos ainda a relevancia da articulaao institucional entre 6 rgaos do 
Governo do Distrito Federal, visando a obten9ao de menor pre9o em certames patrocinados 
pela Administra9ao P丘blica, conforme jh assinalado no presente Relat6rio -, entendimento 
compartilhado no Parecer T6cnico que acompanha a manifesta9ao do Sr. Administrador 
Regional do SIA, ao anunciar o compromisso administrativo de solicitara Novacap a 
instalaao de equipamentos de coleta de lixo no a mbito da RA-XXIX, em substitui9ao aos 
licitados. 

Ainda em anhlise a manifesta9ao da Unidade, consideramos a dissolu9o 
amig自vel e nao onerosa do Contrato de Execuao de Obras n 09/2013, tamb6m anunciada 
pela RA-XXIX em sua resposta a esta Controladoria, ratificadora dos resultados dos exames 
realizados em campo e aos termos do presente relat6rio. 

REcclE$DACOEs 

Em razao da manifesta9ao da Unidade em favor do distrato da obriga9o 
assumida, nos termos do Parecer n。  51/2013/ASTECIRAーXXIX, e com o qual assentiu o 
Sr. Administrador Regional do SIA, encaminhar a esta Controladoria c6pia de ato formal 
administrativo de dissolu 乞o do Contrato de Execu9ao de Obras n。  09/2013-RA-XXIX, para 
anexaao aos autos. 

Brasilia, 21 de outubro de 2013. 

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL 
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