
 

 

 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 10/2017 – 

DINOE/COLES/SUBCI/CGDF 

 

PROCESSO Nº 480.000.543/2016 

 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

INSPEÇÃO 

 

 

Trata-se de inspeção realizada pela 

Controladoria-Geral do Distrito Federal – 

CGDF, tendo por objetivo avaliar atos e fatos 

relacionados á execução de pavimentação 

asfáltica, meio-fios, drenagem pluvial e obras de 

arte-especiais no Sol Nascente. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços 

Públicos – SINESP. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

Para conhecimento e providências à Secretaria 

de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos 

– SINESP, bem como para conhecimento do 

Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF. 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Controladoria-Geral do Distrito Federal 
Subcontroladoria de Controle Interno 

 

 

 

INSPEÇÃO – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIOS, DRENAGEM 

PLUVIAL E OBRAS DE ARTE-ESPECIAIS NO SOL NASCENTE. 

 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos - 

SINESP 

 

 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

 

ORÇAMENTO DEFICIENTE 

 

NÚMERO INSUFICIENTE DE SONDAGENS. 

 

ENSAIOS INSUFICIENTES PARA DEFINIÇÃO DO TEOR CAL E PROCEDIMENTO 

INADEQUADO DA MISTURA. 

 

FALHAS NA COMPOSIÇÃO PROCESSUAL. 

 

FALTA DE JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DO OBJETO E DE CRITÉRIOS 

PARA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS NOS LOTES. 

 

 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA 

 

 

Notificar as áreas responsáveis acerca da necessidade de analisar adequadamente os elementos 

disponíveis e necessários para elaborar o orçamento. 

 

Notificar as áreas responsáveis acerca da necessidade de elaborar projetos/orçamentos de obras 

civis obedecendo aos requisitos normativos elencados na bibliografia apontada. 

 

Fazer uma investigação geotécnica detalhada da área onde será implantada as obras, a partir de 

sondagens a trado e a percussão, em número suficiente, para caracterizar adequadamente o 

local, evitando-se elevação dos custos e do prazo de execução. 

 

Realizar a complementação de pelo menos três ensaios para obtenção de parâmetros mínimos 

do teor de cal nas vias ainda não executadas; 

 

Realizar a mudança da metodologia de execução da mistura de solo cal, especificamente 

produzindo a mistura em usina, em substituição ao previsto na composição (na pista). 

 

Notificar as áreas responsáveis acerca da necessidade de composição processual em 

atendimento às normas vigentes, mantendo os processos com o registro de todas as 

informações e documentações de contratação e execução das obras. 

 

Notificar as áreas responsáveis quanto à necessidade de estudos adequados acerca da 

viabilidade econômica e da economia de escala para procedimentos licitatórios. 

 

Notificar as áreas responsáveis acerca da necessidade de incluir em futuros editais de licitação 

os critérios de restrição de participação das empresas em vários lotes, no intuito de fomentar a 

competitividade dos licitantes. 
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