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RESUMO EXECUTIVO 

 
A presente auditoria de regularidade foi realizada no âmbito da Companhia de 

Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb, tendo como objeto o exame da 

execução dos contratos administrativos de prestação de serviços de vigilância e de 
manutenção de redes daquela Companhia. 

A Caesb é uma empresa de grande relevância estratégica para o Distrito Federal, 

por administrar, operar e manter os sistemas de abastecimento de água, bem como o 

tratamento e disposição final de esgotos sanitários. Nesse contexto, torna-se essencial 

a avaliação da regularidade dos contratos mais significativos da empresa, com vistas a 

detectar possíveis falhas que possam ser minoradas. 
Para a definição do objeto da auditoria, foram consultados os contratos de maior 

relevância da Caesb, tanto na área fim quanto na área meio, tendo por critério valor 

contratado e vigência abrangendo o período compreendido entre Dez/2013 e Abril/2017. 

Assim, definiu-se que seriam auditados dois dos quatro contratos de manutenção de 

redes de distribuição de água e coleta de esgoto (contratos nos 8532/2014 e 8535/2014) 

e o contrato de vigilância eletrônica e humana (Contrato nº 8420/2013), atingindo-se o 
montante global de R$ 242.288.337,62. 

 
O que o Tribunal buscou avaliar? 

A fiscalização teve como finalidade examinar se a execução dos serviços está em 

consonância com o contratado e com a legislação em regência. Assim, buscou-se 
identificar a ocorrência de eventuais falhas na execução contratual e as medidas a serem 

adotadas a fim de preservar o erário público. 

 Para alcançar esse objetivo, foram propostas duas questões de auditoria: 

 A prestação dos serviços de vigilância e manutenção de redes seguiram os 

dispositivos contratuais e Termo de Referência?  

 As prorrogações, as alterações contratuais e os pagamentos dos serviços 

contratados são realizados de acordo com os ditames legais e contratuais? 

 
 

e-DOC 8238AE9B-e
Proc 4349/2017

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8238AE9B

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8238AE9B
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=4349&filter[anoproc]=2017


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE AUDITORIA 
TERCEIRA DIVISÃO DE AUDITORIA 

 
 

 

3 

 

O que o Tribunal encontrou? 
 Não foram encontradas desconformidades, na amostra examinada, na execução 
dos serviços de manutenção de redes, relativos aos contratos  nos 8532/2014 e 

8535/2014, firmados com as empresas Geo Brasil Serviços Ambientais Ltda. e Gerentec 

Engenharia Ltda., respectivamente. Os serviços são remunerados com base no número 

de ligações de rede de cada uma das quatro áreas atendidas e existem fatores que 

podem reduzir a remuneração à empresa contratada, conforme índices de eficiência. 

Para tanto, o controle de todo o processo é automatizado, via sistema, desde o chamado 
de atendimento até o pagamento. 

Por outro lado, diversas falhas foram identificadas com relação aos serviços de 

vigilância, relativos ao Contrato nº 8420/2013, firmado com a Brasília Empresa de 

Segurança Ltda. 

Durante a presente auditoria foram realizadas visitas a 122 postos da Caesb que 

possuem os serviços de vigilância humana e/ou eletrônica, para apuração da aderência 
à legalidade e aos dispositivos contratuais. 

Para os serviços de monitoramento eletrônico, implantado em 55 unidades 

(posição em abril/2017), foi proposto no contrato uma solução com as seguintes 

vertentes interligadas: controle de acesso, sistema de CFTV, alarme com detectores de 

presença e sistema de segurança perimetral (cerca eletrificada). 
As unidades com vigilância eletrônica são classificadas em 6 tipos distintos, 

conforme a complexidade, variando seus valores mensais iniciais1 de R$ 7.428,48 a R$ 

23.307,10, totalizando R$ 535.129,12 por mês2. 
Tipos de postos de vigilância eletrônica 

Posto Câmera 
Fixa  

Câmera 
PTZ 

Perímetro 
Cerca 

Cartões de 
acesso 

Detectores 
de presença 

Capacidade 
Hardware 

Valor mensal 
por posto 

Tipo 3 83 2 2000 MTS 1000 20 5 discos de 2 TB R$ 23.307,10 

Tipo 1 43 2 3000 MTS 500 10 3 discos de 2 TB R$ 17.530,51 

Tipo 2 12 1 700 MTS 200 8 1 disco de 2 TB R$ 11.126,47 

Tipo 4 9 - 400 MTS 100 10 1 disco de 2 TB R$ 8.406,15 

                                            
1 Valores referem-se à proposta inicial da contratada (Nov/2013), sem considerar os reajustes. 
2 Referência: Abril/2017(Processo nº 092.002.819/2017), sem considerar o reajuste que é feito em 
processo apartado. 
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Posto Câmera 
Fixa  

Câmera 
PTZ 

Perímetro 
Cerca 

Cartões de 
acesso 

Detectores 
de presença 

Capacidade 
Hardware 

Valor mensal 
por posto 

Tipo 6 10 - 250 MTS 200 7 1 disco de 2 TB R$ 7.758,07 

Tipo 5 6 - 150 MTS 100 4 1 disco de 1 TB R$ 7.428,48 

O contrato abrange também vigilância humana desarmada, com postos de 12h e 

24h, sem ou com insalubridade (para locais que lidam com esgotos). O gasto mensal 

apenas para o serviço de vigilância humana gira em torno de R$ 3.445.805,823. 

Quanto aos serviços de monitoramento eletrônico, constatou-se em visitas in loco 

que algumas funcionalidades não estão integralmente implementadas, em 

desconformidade com o estabelecido contratualmente, como no caso do sistema de 

controle de acesso e portões eletrônicos. 

Além disso, apontou-se que alguns itens contratados não foram executados e 
outros não atenderam às especificações ou quantidades estipuladas, como, por 

exemplo: Centrais de Monitoramento Locais (CMLs) em número inferior ao descrito 

contratualmente; não instalação de “joysticks” nas CMLs; unidades sem cercas 

eletrificadas ou com características inferiores ao contratado; não instalação de sistema 

de alarme; falta de comunicação do sistema de alarmes com a Central de Monitoramento 

Global; número de câmeras instaladas inferior ao previsto no contrato; e equipamentos 
do sistema de rastreamento da frota não disponibilizados. 

Também foi observada a contratação de postos de vigilância eletrônica em 

duplicidade, tendo em vista o constatado na Estação de Tratamento de Água de Brasília 

(ETA Brasília) e Laboratórios localizados no mesmo local. 

Ainda em relação aos serviços de vigilância eletrônica, registrou-se falha no 

planejamento e precificação dos serviços. No caso, a forma de identificação do posto 

para fins de pagamento não representa a segurança que foi instalada no local.  

Ademais, assinala-se a inexistência de uma planilha detalhando os custos dos 

itens de forma individualizada, representando uma quebra do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato por pagamentos não proporcionais aos custos. 

                                            
3 Referência: Abril/2017, em um total de 117 postos, considerando as repactuações existentes (Processo 
nº 092.002.820/2017). 
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Quanto à vigilância humana, apontou-se a falta de pagamento do adicional de 

insalubridade, representando um risco para a Companhia em relação às 
responsabilidades trabalhistas. 

Por fim, observou-se falhas na liquidação das despesas, que resultou em 

pagamentos por postos de trabalho inexistentes. 

 

Quais foram as proposições formuladas pela equipe de auditoria? 
 Entre as proposições formuladas à Caesb, destacam-se: 

1. Implementação de todas as funcionalidades operacionais do controle de 

acesso mediante cartão magnético, efetivando o cadastramento dos usuários 

de acordo com o perfil de acesso; 

2. Reavaliação das necessidades da Caesb para possível redefinição dos 

quantitativos dos itens contratuais não executados (vigilância eletrônica), 

formalizando aditivo contratual para equalizar eventual diferença; 

3. Implementação de mecanismos de controle locais que garantam o efetivo 

acompanhamento da execução contratual, cientificando os responsáveis 

pelas unidades e supervisores sobre os termos do contrato, tais como: itens 

a serem disponibilizados, quantitativos, especificações, tempo para reparos; 
4. Promoção de aditivo contratual formalizando a exclusão do posto de 

vigilância eletrônica referente ao Laboratório R1 do objeto da contratação e 

o respectivo ajuste no valor dos serviços; 

5. Regularização do pagamento das parcelas referentes ao adicional de 

insalubridade para os vigilantes que tenham direito; 

6. Operacionalização da conta vinculada nos contratos de terceirização; 

7. Elaboração de relatório de atestamento dos serviços no processo de 

pagamento registrando o efetivo acompanhamento contratual; 

8. Implementação de rotina de fiscalização para aferir a regularidade do 

recolhimento de contribuições previdenciárias e do FGTS; 

9. Reavaliação da classificação dos tipos de postos de monitoramento 
eletrônico em funcionamento nas unidades da Companhia, de modo à 

adequá-los à complexidade e aos custos dos serviços prestados; 

10. Restituição ao erário dos valores pagos a maior em relação aos itens não 

executados; 
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Quais os benefícios esperados com a atuação do Tribunal? 
 Espera-se que, com a adoção das medidas propostas pelo Tribunal, a Caesb 

utilize o sistema de controle de acesso na sua totalidade, realize pagamento pelo efetivo 

serviço prestado, proceda o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mitigue/elimine 

o risco de responsabilização subsidiária da Administração em face de descumprimentos 

de obrigações trabalhistas e aumente a eficiência da segurança física dos próprios da 

Companhia. 
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1  Introdução 

1.1 Apresentação 

 Trata-se de Auditoria de Regularidade realizada na Companhia de 

Saneamento Ambiental do DF - Caesb, em cumprimento ao PGA 2017, aprovado pela 

Decisão Administrativa nº 58/2016. 

2. A execução da presente auditoria compreendeu o período de abril a 

junho de 2017.  

1.2 Identificação do Objeto 

3. O objeto da auditoria foi o exame da prestação de serviços de vigilância 
humana e monitoramento eletrônico e de manutenção de redes contratados pela 

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb. 

4. A Caesb, empresa integrante da administração indireta do DF, foi criada 
como uma sociedade de economia mista, regida pela Lei das Sociedades Anônimas.  

5. Dentre suas diversas competências está a administração, operação e 

manutenção dos sistemas de abastecimento de água, bem como o tratamento e 

disposição final de esgotos sanitários.  

6. No planejamento estratégico 2015-2019 da Companhia destacam-se as 

seguintes diretrizes: 

 Negócio: soluções e gestão em saneamento ambiental; 

 Missão: desenvolver e implementar soluções e gestão em saneamento 

ambiental, contribuindo para a saúde pública, a preservação do meio 

ambiente e o desenvolvimento socioeconômico; 

 Visão: ser uma empresa economicamente equilibrada, comprometida com 

a valorização da produtividade, da meritocracia e do desenvolvimento de 

sua força de trabalho, e reconhecida pela eficiência dos serviços prestados 

e pelo relacionamento ético e profissional com seus fornecedores; 

 Princípios: ética, qualidade, satisfação do cliente, responsabilidade social 

e ambiental e sustentabilidade econômico-financeira. 
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7. Atualmente, a Caesb atende 2,59 milhões de pessoas com serviços de 

abastecimento de água e 2,45 milhões com serviços de esgotamento sanitário. Quanto 
ao esgotamento sanitário, a Companhia trata 100% dos esgotos coletados4 

8. Para tanto, referente ao sistema de abastecimento de água, a Caesb 
conta com 392 unidades destinadas à produção, dentre as quais se encontram 

instalações de captações, estações elevatórias, reservatórios, unidades de tratamento e 

2 Centros de Controle Operacional do Sistema Produtor de Água – COS/Cecop, além de 

8.377 km de redes de distribuição/adutora1. 

9. Quanto ao sistema de esgotamento, para coletar e tratar os esgotos 

sanitários da população do Distrito Federal, a Caesb opera 5.169 km de redes e 15 

Estações de Tratamento5. 

10. Na análise desta auditoria, foram verificados contratos vigentes e em 

execução na Caesb, tanto da área de apoio (vigilância), quanto da área fim (manutenção 

de redes). As áreas envolvidas nos contratos auditados estão inseridas na Caesb da 

seguinte forma: 

 

Figura 1 – Organograma Caesb 

                                            
4 https://www.caesb.df.gov.br/empresa/a-caesb.html. Acesso em: 21/06/2017. 
5 Informações retiradas do sítio da Caesb. 
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1.2.1 Legislação e Normas Aplicáveis 

 Lei Federal nº 4.320/1964 que estatui normas gerais de direito financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, 

dos Municípios e do DF; 

 Lei Federal nº 8.666/1993 que institui normas para licitações e contratos da 

Administração pública; 

 Lei Federal nº 10.520/2002 que institui a modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns; 

 Decreto nº 32.598/2010 que aprova normas de planejamento, orçamento, 
finanças, patrimônio e contabilidade do DF; 

 Decreto nº 36.063/2014 que dispõe sobre a aplicação da IN nº 02/2008 da 

Subsecretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG) no âmbito do DF; 

 Decreto nº 26.851/2006 que regula a aplicação de sanções administrativas 

previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02; 

 Instrução Normativa nº 02/2008-SLTI/MPOG que dispõe sobre regras e 

diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não. 

11. No quadro abaixo, seguem os gestores das unidades relacionadas ao 

objeto da fiscalização durante o período de planejamento da auditoria. 

Tabela 1: Titulares das pastas relacionadas ao objeto da fiscalização 

CARGO/FUNÇÃO GESTOR 

Presidente Maurício Luduvice 

Secretário Geral Geraldo Jesus de Faria 

Diretor de Operação e Manutenção - DP Walter Lúcio dos Santos Barros 

Diretor de Suporte ao Negócio - DS Fábio Albernaz Ferreira 

                Fonte: sítio eletrônico da Caesb/DF. 

1.3 Contextualização 

12.  A auditoria executada foi autorizada na Decisão Administrativa nº 

58/2016 (e-doc D928ABBC-e), que aprovou o PGA 2017 (e-doc B1312210-e), in verbis: 
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“O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, decidiu: 
I - aprovar o Plano Geral de Ação - PGA do TCDF para o exercício de 
2017”. 

13. A matéria auditada envolveu um montante relevante de recursos, além 

da complexidade das contratações de serviços de natureza técnica, a exemplo da 
manutenção da rede de distribuição de água e de coleta de esgoto, agravada pela 

multiplicidade de locais fiscalizados. 

14.  Além disso, parte dos contratos em análise afetam o insumo da Caesb, 
cuja importância aumenta em tempos de crise hídrica no DF: 

 

Fonte: G1 – Globo.com – 26/07/16 Fonte: Correio Braziliense – 01/11/2016 

15.  A seguir, são indicados os processos e as decisões mais relevantes 

decorrentes de fiscalizações anteriores relacionadas ao objeto e jurisdicionado em 

análise nestes autos. 

Processo nº 3.759/2015 

Auditoria Operacional com o objetivo de avaliar as ações empreendidas para 
incentivar o uso racional, minimizar o desperdício e garantir o abastecimento futuro 
de água no Distrito Federal, constante da Programação de Fiscalizações para o 
exercício de 2015, aprovada pela Decisão nº 380/2015. 

Decisão nº 2514/2016 

“O Tribunal, (...), decidiu: (...); III – determinar:   (...) c) à Adasa que: c.1) realize estudo de viabilidade 
com a finalidade de propor a redução dos prazos máximos de atendimento aos serviços realizados 
pela Caesb, especificamente aos que resultem em vazamento de água, levando em consideração o 
disposto na Lei n.º 5.618/2016, estipulando, inclusive, o tempo de espera pelo usuário desde a 
abertura do chamado até o início da execução (Achado 4); ” 
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Processo nº 16.735/2014 

Concorrência nº 9/2014 - Objeto: Contratação de empresa especializada para 
execução de serviços de manutenção corretiva, preventiva, emergencial e de 
adequação do sistema distribuidor de água potável e do sistema coletor de esgoto. 

Decisão nº 5941/2014 

“O Tribunal, (...), decidiu: (...) III. autorizar a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito 
Federal - Caesb que dê prosseguimento à Concorrência Pública nº 09/2014, para a contratação de 
empresa especializada para a execução de serviços de manutenção corretiva, preventiva, 
emergencial e de adequação do sistema distribuidor de água potável e do sistema coletor de esgoto 
sanitário do Distrito Federal e em outras áreas legalmente abrangidas pela CAESB;  

 

Processo nº 16.129/2013 

CC 04/2013 - contratação de firma especializada e credenciada junto aos órgãos 
competentes, monitoramento eletrônico para prestação serviços de vigilância 
humana desarmada, fixa e motorizada. 

Decisão nº 4054/2013 

“O Tribunal, (...), decidiu: II) determinar à Caesb que inclua cláusula no futuro ajuste que obrigue a 
empresa contratada a fornecer mensalmente, como condição para o atesto das faturas e pagamento 
dos serviços, a relação nominal dos empregados, os respectivos postos de trabalho e horários de 
serviço; III) autorizar: a) a continuidade da Concorrência CP 004/2013 – Caesb; b) o retorno dos 
autos à Secretaria de Acompanhamento para fins de arquivamento.”  

16. Em virtude das fiscalizações já empreendidas por esta Corte que 

avaliaram as contratações até a fase licitatória, a auditoria teve como foco o 

acompanhamento da execução do serviços e pagamento dos contratos.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo Geral 

17. Auditoria com o objetivo de examinar a regularidade na prestação dos 

serviços de vigilância humana e monitoramento eletrônico e de manutenção de redes no 

âmbito da Caesb. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

18.  As questões de auditoria foram assim definidas:  

a) A prestação dos serviços de vigilância e monitoramento eletrônico e de 

manutenção de redes seguiram os dispositivos contratuais e Termo de 
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Referência?  

b) As prorrogações, as alterações contratuais e os pagamentos dos serviços 

contratados são realizados de acordo com os ditames legais e contratuais? 

1.5 Escopo 

19. A auditoria abrangeu a fase de execução dos contratos de vigilância e 
monitoramento eletrônico e de manutenção de redes da Caesb. 

20. O período considerado compreendeu os contratos cujos serviços foram 

prestados entre dezembro de 20136 e o primeiro trimestre de 2017. 

21. Para definição do escopo da presente auditoria foram relacionados todos 

os contratos existentes da Companhia, a fim de selecionar o que seria avaliado7. Como 

resultado, tendo em vista critérios de materialidade e diversidade entre os serviços, 
selecionou-se os seguintes contratos (PT 03 – Seleção de processos8): 

Tabela 2 – Seleção dos processos a serem auditados 

Nº 
Contrato 

Nº 
Processo 

 
Edital Objeto  Vigência Empresa  

Valor total do 
Contrato 

(R$) 

8420/2013 092.006793/
2012 

Concorrência 

04/2013 

Serviço de vigilância humana 
desarmada, supervisão 
motorizada e serviço de 
monitoramento eletrônico 

1545 dias 

BRASÍLIA 
Empresa de 
Segurança 
Ltda. 

174.887.479,56 

8532/2014 092.002199/
2014 

Concorrência 
09/2014 

Serviços de manutenção 
corretiva, emergencial e de 
adequação do sistema 
distribuidor de água potável e 
do sistema coletor de esgoto 
sanitário (LOTE 01) 

790 dias 

GEO BRASIL 
Serviços 
Ambientais 
Ltda. 

37.032.460,16 

8535/2014 092.002199/
2014 

Concorrência 
09/2014 

Serviços de manutenção 
corretiva, emergencial e de 
adequação do sistema 
distribuidor de água potável e 
do sistema coletor de esgoto 
sanitário (LOTE 04) 

790 dias 
GERENTEC 
Engenharia 
Ltda. 

30.368.397,90 

 

                                            
6 Início da vigência do Contrato nº 8.420-CAESB (serviço de vigilância e monitoramento eletrônico 
8420/2013). 
7 Relação disponibilizada no Carta nº 9403/2017-PRA (e-doc 04064EC4-c), em resposta à Nota de 
Auditoria nº 01 – 4.349/2017 (e-doc 0AD8C658-c) 
8 E-doc 436EF0D1-e. 
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1.6 Montante Fiscalizado 

22. O montante de despesa para custeio do objeto fiscalizado, de acordo 

com informações coletadas na Caesb9, consta do Quadro a seguir: 

Descrição 2013 a 2017 

Valores das despesas referentes aos contratos de vigilância e manutenção de 
redes da CAESB (Contratos 8420/2013, 8532/2014 e 8535/2014) R$ 242.288.337,62 

* Fonte: Carta nº 9403/2017-PRA (e-doc 04064EC4-c). 

1.7 Metodologia 

23. Os procedimentos e técnicas utilizados na execução da presente 

auditoria encontram-se registrados na Matriz de Planejamento (PT 01 - e-doc 58B54F4F-

e), merecendo destaque a análise documental realizada nos processos de execução, de 

repactuação e de pagamento, bem como visitas in loco efetivadas em unidades da Caesb 

e no acompanhamento das atividades de fiscalização do contrato de manutenção. 

24. Ressalta-se que a seleção de contratos inseridos na auditoria se 

encontra consolidada no PT 03 (e-doc 436EF0D1-e), hierarquizados de acordo com a 

representatividade do valor anual dispendido por contrato, bem como a diversidade de 
executores de contrato, no caso do contrato de manutenção.  

25. No que tange aos períodos analisados, a equipe de auditoria selecionou 

amostra aleatória, inicialmente, dois meses por ano para aferição dos processos de 
pagamento, relatórios financeiros, medição e atestamentos dos executores, da seguinte 

forma10: 

 Contrato nº 8420/2013: Jan/2014, Out/2014, Jan/2015, Out/2015, 

Jan/2016 e Out/2016. 

 Contratos nºs 8535/2014 e 8532/2014: Abril/2015, Dez/2015, 

Abril/2016 e Dez/2016. 

26. A partir dessa amostra, verificou-se a necessidade de solicitação dos 

faturamentos referentes ao Contrato nº 8420/2013 (vigilância) durante toda a execução 

                                            
9 Conforme relação de processos de contratação disponibilizada na Carta nº 9403/2017-PRA (e-doc 
04064EC4-c), em resposta à nota de auditoria Nº 01 – 4.349/2017 (e-doc 0AD8C658-c) 
10 Nota de Auditoria nº 06 (e-doc 0D8AAF20-c). 

e-DOC 8238AE9B-e
Proc 4349/2017

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8238AE9B

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=4349&filter[anoproc]=2017
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8238AE9B


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE AUDITORIA 
TERCEIRA DIVISÃO DE AUDITORIA 

 
 

 

15 

 

contratual, conforme Nota de Auditoria nº 10 – 4.349/2017 (e-doc 97170978-c). 

27. Foram realizadas reuniões/entrevistas com os responsáveis pelo 

controle interno da Caesb, executores dos contratos e supervisores, a fim de apontar a 

condução e os procedimentos realizados pela Companhia em cada contrato. 

28. Quanto às visitas in loco, foram inicialmente destacados os locais de 

maior tamanho e complexidade (ETA Brasília11, Sede S.I.A. e Sede Águas Claras) para 

a aferição dos itens do contrato de vigilância: quantitativo de postos de trabalho, 

especificações e requisitos do sistema de vigilância eletrônica. 

29. Entretanto, verificou-se a necessidade de uma abordagem mais 

completa para ao diagnóstico da execução contratual em questão, realizando-se visitas 

às 122 unidades com algum tipo de vigilância abarcada pelo contrato (humana e/ou 
eletrônica). 

30. Em relação ao contrato de manutenção de redes, foi realizado 

acompanhamento da execução de 7 (sete) ordens de serviço abordando as seguintes 
análises: composição da equipe de campo, rotina de programação dos serviços por parte 

da Contratada, modo da operação de fiscalização da Caesb, uso dos itens listados no 

Termo de Referência para fiscalização12 e conclusão dos serviços com atestamento da 

fiscalização. 

31. Por fim, destacam-se ainda a aplicação de check-lists para aferição do 

serviços prestados, pagamentos, reajustes e repactuação, além do registro fotográfico 
das visitas e do acompanhamento in loco da fiscalização dos serviços executados. 

1.8 Critérios de auditoria 
32. Os critérios utilizados na presente auditoria foram extraídos do item 1.2.1 
- Legislação e Normas Aplicáveis, com destaque para a Instrução Normativa nº 

02/2008/SLTI/MPOG, recepcionada no DF pelo Decreto nº 36.063/201413, a qual dispõe 

sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços. 

                                            
11 ETA – Estação de Tratamento de Água. 
12 Anexo IV do Termo de Referência (Processo nº 092.002.199/2014), Concorrência nº 009/2014-Caesb. 
Exemplos preenchidos: fls. 80/108 do e-doc 4FB30678-c. 
13 Editado em 26/11/2014 com vigência a partir de 90 dias após a publicação. 
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1.9 Avaliação de Controle Interno 

33. A Avaliação de Riscos objetiva delimitar a natureza, extensão e 

profundidade dos testes a serem realizados na auditoria. Nessa oportunidade são 

avaliados os Riscos Inerente e de Controle conforme a seguinte definição: 

Risco Inerente / Risco de Controle 

Elevado ≥ 66% 

33% ≤ Moderado < 66% 

Baixo < 33% 

34. Para aferir o Risco Inerente ao objeto de auditoria consideraram-se as 

seguintes variáveis: gravidade14, urgência15, tendência16, criticidade17, relevância18 e 

materialidade19, relativas ao jurisdicionado e à matéria a ser auditada, conforme tabela a 
seguir, resultando em um risco elevado: 

 
Figura 2 – Quadro resumo das avaliações para estabelecimento do Risco Inerente 

                                            
14 Representa o impacto, a médio e longo prazo, do problema analisado caso ele venha a acontecer sobre 
aspectos, tais como: tarefas, pessoas, resultados, processos, organizações, entre outros.  
15 Representa o prazo, o tempo disponível ou necessário para resolver um determinado problema 
analisado. Quanto maior a urgência, menor será o tempo disponível para resolver esse problema.  Deve 
ser avaliada tendo em vista a necessidade de se propor soluções a fim melhorar a gestão da/do referida 
matéria/órgão. 
16 Representa o potencial de crescimento do problema e a probabilidade deste se agravar. Recomenda-
se fazer a seguinte pergunta: “Se esse problema não foi resolvido agora, ele vai piorar pouco a pouco ou 
vai piorar bruscamente?”. 
17 Pode-se medir a complexidade avaliando se os constituintes da matéria são heterogêneos, se há 
multiplicidade nas ações, interações e acontecimentos e se há a presença de traços de confusão, acasos, 
caos, ambiguidades, e incertezas. 
18 A relevância deve ser avaliada, independentemente da materialidade do objeto de auditoria, a fim de 
buscar a importância qualitativa das ações em estudo, quanto à sua natureza, contexto de inserção, 
fidelidade, integralidade das informações. 
19 A materialidade traduz a razão entre a despesa autorizada relativa à(s) matéria(s) auditada(s) e o total 
da despesa autorizada para o órgão no exercício, excluídas as despesas com pessoal e encargos. 
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35. No tocante ao Risco de Controle, aplicou-se ao titular da Unidade de 

Controle Interno da Caesb o questionário20 associado aos autos21, estimando o Risco de 
Controle como Moderado (40%), conforme resumo apresentado a seguir: 

 
Figura 3 – Quadro resumo das avaliações para estabelecimento do Risco de Controle 

36. Ressalta-se que a unidade de controle interno (Controladoria PRA), 

figura como um órgão de assessoramento ligado diretamente à presidência da 

Companhia, e ao Conselho de Administração e Fiscal, conforme ilustra o organograma 

a seguir: 

 

Figura 4 – Controladoria 

37. De acordo com a definição de competências, a Controladoria – PRA é 

a “unidade que coordena a realização de auditorias internas, governança e controle 
externo, assessoramento aos órgãos colegiados, bem como a divulgação e publicação 

de atos e fatos administrativos da Caesb, CGDF, TCDF e MPjTCDF22”. 

  
                                            
20 Elaborado considerando as componentes definidas na metodologia do COSO II - Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 
21 PT 04 – Identificação do Risco de Auditoria (e-doc DCF9ABA9-e). 
22 https://www.caesb.df.gov.br/images/arquivos_pdf/arquivos_Lai/competencias.pdf 
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2 Resultados da Auditoria 

2.1 QA 1 – A prestação dos serviços de vigilância e monitoramento eletrônico e 
de manutenção de redes seguiram os dispositivos contratuais e Termo de 
Referência? 
Não. No contrato de vigilância observou-se diversas falhas na execução contratual, além 

de itens disponibilizados e não utilizados pela Caesb. Nos itens analisados do contrato 

de manutenção, não foram encontradas desconformidades na prestação dos serviços23. 

2.1.1 Achado 1 – Contratação de itens não utilizados ou superdimensionados 

Critério 
38. Os serviços prestados pelas contratadas devem atender aos requisitos 

estabelecidos no Projeto Básico/Termo de Referência, instrumento contratual e 

legislação de regência. 

39. Fundamento legal: Constituição Federal de 1988, art. 70. Lei nº 

8.666/1993, arts. 57, 66, 67 e 87. Decreto nº 32.598/2010, arts. 41, 43, 44 e 45. Decreto 

nº 36.063/14. Instrução Normativa nº 02/2008-SLTI/MPOG. Edital, Projeto Básico e/ou 

Termo de Referência. 

Análises e Evidências 
40. O edital da Concorrência nº 004/2013-Caesb tratou da contratação de 

firma especializada e credenciada junto aos órgãos competentes, para prestação de 

serviços de vigilância humana desarmada, fixa e motorizada, supervisão motorizada e 
serviços de monitoramento eletrônico, incluindo instalação, configuração, 
manutenção e operação de sistema digital, nas dependências das unidades 

administrativas, operacionais e estratégicas da Caesb. Em consequência, foi celebrado 

o Contrato nº 8420/2013 com a empresa Brasília Empresa de Segurança Ltda., no valor 

total anual de R$ 39.917.015,40 e vigência no período de 20/12/2013 a 19/12/2014, com 

possibilidade de prorrogação. 
41. Quanto ao serviço de monitoramento, o edital previu 49 (quarenta e 

nove) unidades a serem contempladas com serviços de vigilância eletrônica, o que foi 

ampliado para 55 (cinquenta e cinco), conforme faturamento de abril de 2017. 

                                            
23 PT 10 – Fiscalização dos serviços de manutenção (e-doc 2B6CBB10-e).  
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42. As unidades foram classificadas em 6 (seis) tipos, diferindo entre 

especificações, itens necessários e quantidades. Conforme item 14.3.1, alínea “a” do 
Edital24, tal divisão visava: 

“(...) atendimento às diferentes necessidades de segurança existentes 
para os diferentes portes e características das localidades contempladas 
com o serviço, considerando perímetro, área, disposição das edificações, 
localidade, fluxo de pessoas e nível de criticidade. (...)” 

43. Para tanto, a classificação ficou assim disposta: 

Tabela 3 – Classificação dos tipos de postos de segurança eletrônica 

Postos de Monitoramento 
Eletrônico Unidades contempladas  

Tipo 1 
ETA – Estação de Tratamento de Água 

ETE – Estação de Tratamento de Esgoto 

Tipo 2 
RAP – Elevatória de Água Bruta 

LAB – Laboratório 

REL – Elevatória de Água Tratada 

Tipo 3 
Caesb SIA – Administração 

Caesb Sede Águas Claras 

Tipo 4 PJG – Projetos Golfinhos 

Tipo 5 

UTS – Unidade de Tratamento Simplificado 

EAB – Elevatória de Água Bruta 

EEB – Elevatória de Esgoto Bruto 

EET – Elevatória de Esgoto Tratado 

EEE – Estação Elevatória de Esgoto 

EBO – Elevatória Booster 

Tipo 6 
POS – Postos de Serviços 

ECR – Escritórios de Atendimento 

 

44. Para o serviço de monitoramento eletrônico, foi proposto no contrato 
uma solução com as seguintes vertentes interligadas: controle de acesso, sistema de 

CFTV, alarme com detectores de presença e sistema de segurança perimetral (cerca 

eletrificada).  

45. Não obstante, constatou-se em visitas in loco que algumas 

                                            
24 PT 05 – Edital da concorrência CP 004/2013 (fl. 82 do e-doc 590CCC44-e). 
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funcionalidades (controle de acesso e portões eletrônicos) não estão integralmente 

implementadas, em desconformidade com o estabelecido contratualmente, conforme 
evidenciado a seguir. 

Controles de acesso inoperantes 

46. No tocante ao sistema de controle de acesso, foi previsto para todos os 
tipos de postos de vigilância eletrônica a instalação de leitoras de cartões de 

proximidade e a distribuição de cartões para os funcionários. 

47. Dentre as funcionalidades previstas para o sistema de acesso no Termo 
de Referência, destacam-se algumas abaixo25: 

“Total controle e vigilância de todos os acessos às áreas seguras 
diretamente de qualquer uma das estações clientes. Todas as atividades 
de acesso são transmitidas diretamente à tela do computador. Deverá 
enviar comandos específicos para as portas configuradas, tais como abri-
las e fechá-las diretamente, selá-las temporariamente, etc...” (fl. 98 do e-
doc 590CCC44-e)  

“(...) 

● Nível de acesso – O Sistema deverá ter pelo menos 50 níveis de 
acesso. Cada nível de acesso limita o acesso de um grupo de cartões a 
uma determinada controladora, de acordo com configurações pré-
estabelecidas, conforme segue: 

* Deverá possuir ao menos 50 configurações de horários diários 
diferentes, com no mínimo três janelas de horário por dia. 

* Deverá possuir ao menos 50 configurações de zonas de horário 
diferentes, zonas de horário estas que sejam formadas pelas 
configurações de horário acima descritas. 

* Deverá possuir ao menos 50 níveis de acesso diferentes, estes 
formados pelas configurações de zonas de horário acima descritas. 
Através dos níveis de acesso, o programador definirá qual usuário de 
cartão poderá passar por qual porta ou barreira em uma janela de horário 
específica em um determinado dia da semana. 

* Deverá permitir a definição de pelo menos trinta feriados onde se possa 
configurar uma zona de horário específica que sobreponha-se à zona de 
horário corrente.” (fl. 103 do e-doc 590CCC44-e)  

(...) 
"● Cadastramento e Gerenciamento de Visitantes – O Sistema deverá 
estar totalmente integrado ao software de controle de acesso, e permitir: 

* O cadastramento de um número limitado de visitantes, com uma ou 

                                            
25 Itens 14.3.3.9 e 14.3.3.14.3 do Termo de Referência do Contrato nº 8420/2013 (PT 05 - e-doc 
590CCC44-e). 
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mais fotos; 

* Ser compatível com cartões de proximidade ou Mifare; 

* Capacidade para gerenciar e rastrear rapidamente os visitantes; 

* Baixa do cartão de acesso através de rotina programável para expiração 
do mesmo com dia e hora de validade; 

* Baixa automática de cartão em controladoras pré-programadas no 
Sistema.” (fl. 105 do e-doc 590CCC44-e)  

(...) 

“Cartões 
* Cartões de proximidade SmartCard, em PVC laminado, conforme ISO 
14443-A MIFARE STANDARD.” (fl. 111 do e-doc 590CCC44-e) 

  

48. Verifica-se a complexidade atribuída ao sistema para a gestão de 

segurança no controle de acesso dos usuários das unidades da Caesb.  

49. No entanto, apesar de o serviço automatizado estar disponível e de ser 
possível o cadastramento dos funcionários, apenas 3 unidades das 55 existentes se 
utilizam do controle de acesso por cartão magnético, o que representa apenas 

5,45% de aproveitamento da ferramenta26. 

50. As unidades que cadastraram os usuários e utilizam o sistema são: Sede 

Caesb Águas Claras, ETE Sul e ETE Norte. As demais, apesar da verificação da 

existência de leitoras de cartão de proximidade, os usuários não foram cadastrados e os 

sistemas não são utilizados para acessar o local. 

51. Importa destacar que, apesar do baixo aproveitamento do sistema de 

acesso, a CAESB realiza mensalmente, na integralidade, o pagamento relativo à sua 

disponibilização. 

                                            
26 PT 06 – Visitas aos Postos de Vigilância Eletrônica (e-doc D779EF85-e). 
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Reservatório27 de Santa Maria 

 
Booster QI 23 Lago Sul 

Figura 5 – Fotos de leitoras de cartões de proximidade existentes nas unidades 

 

52. Ademais, foram instaladas leitoras de cartões para o sistema de controle 

de acesso em locais que não há fechaduras eletrônicas automatizadas, tornando inócua 

a leitora de cartões.  

53. Assim, não obstante a previsão contratual de instalação de 

equipamentos de vigilância eletrônica, atualmente, o acesso de algumas unidades pelo 

usuário ocorre de forma manual, por meio de cadeados e correntes instalados nos 

portões, fragilizando o controle.  

                                            
27 Para fins de instalação do sistema de vigilância, os reservatórios foram considerados como “Tipo 2” na 
classificação dos postos de monitoramento eletrônico.  
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Elevatória Águas Claras 

 
Booster QI 23 Lago Sul 

Figura 6 – Fotos das alternativas à utilização do controle de acesso 

 

54. Verificou-se, ainda, que nos locais em que é permitida a entrada de 

veículos, o vigilante controla a abertura da cancela e anota manualmente os dados da 

pessoa e veículo que transita pela unidade (hora, nome, nº de identidade ou matrícula e 

placa do veículo). Tal sistemática manual seria absorvida com o uso do cartão 
magnético, procedendo-se de forma automática a abertura da cancela, além do registro 

no sistema e gerenciamento das informações. 
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Figura 7 – Fotos do controle de acesso manual realizado pelos vigilantes (ETA R6 Contagem) 

Motor para portão incompatível com as necessidades das unidades 

55. Outro acessório previsto para todos os postos dotados de vigilância 

eletrônica foi a automatização dos portões de acesso, mediante instalação de motor 

eletrônico para portão. De acordo com as especificações técnicas do Termo de 

Referência28, o motor a ser disponibilizado: 

“Deve possuir engrenagem externa feita em metal no mínimo 15 dentes. 

Deve possuir embreagem Eletrônica (configurável). 

Deve possuir coroa interna em liga metálica 

Deve possuir engrenagem interna em liga metálica. 

Deve possuir potência do motor de 3/4hp. 

Deve possuir protetor térmico contra queima por aquecimento. 

Deve possuir acionamento por controle remoto.” 

56. Para tanto, a empresa vencedora cotou na licitação o motor da marca 

IPEC, modelo automatizador de portão industrial IPEC 1000 kg, com as seguintes 
características29: 

                                            
28 PT 05 – Edital da concorrência CP 004/2013 (fl. 111/112 do e-doc 590CCC44-e). 
29 PT 18 – Proposta e Especificações Técnicas – Vigilância (fl. 470 do e-doc 531B5FB9-e). 
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Figura 8 – Proposta de preços e especificações técnicas (motor para portão) 

57. Contudo, conforme visitas às unidades, diversos portões não contavam 
com o motor ou estes estavam quebrados30. A justificativa dos vigilantes e/ou 

funcionários da Caesb era de que os portões eram muito pesados para que o motor 

suportasse, ou ainda, o formato do portão não comportava esse tipo de motor. 

58. Assim, verifica-se falha no planejamento da contratação ao especificar 

motores para unidades que não dispõem da infraestrutura necessária para sua 
instalação. O SIA, por exemplo, é um caso de unidade com portões muito pesados para 

a capacidade do motor, onde, segundo a classificação do posto, deveriam ter 3 motores. 

No entanto, constatou-se que o manuseio do portão é manual, conforme fotos a seguir: 

                                            
30 PT 06 – Visitas aos Postos de Vigilância Eletrônica (e-doc D779EF85-e) e PT 11 – Fotos das unidades 
da Caesb (vigilância humana e eletrônica) – e-doc 2B028092-e. 
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Figura 9 – Fotos Portões SIA 

 

59. Ademais, em diversas unidades, os portões utilizados são daqueles que 

utilizam dobradiça e se abrem em duas partes, não sendo possível aproveitar o tipo de 

motor cotado para portões com corrediças, conforme os seguintes exemplos: 
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Elevatória COCA 

 
Elevatória Vila Estrutural II 

 
Elevatória QNG/QNH 

 
Catetinho Baixo 
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EEB Gama 

 
Reservatório AQ1 - Buritis 

Figura 10 – Fotos de portões não adaptados para receber motor 

60. Assim, verifica-se que a especificação do item não considerou a 

necessidade e a realidade das unidades da Caesb. Além disso, durante a execução 

contratual não foram feitas quaisquer alterações no ajuste para adequar a prestação do 

serviço de forma a atender o interesse público, ou promover a necessária modificação 
do valor contratual em decorrência do item não utilizado. 

Causas 

61. Apontam-se como causas das irregularidades observadas: 
a) Falta de planejamento adequado da contratação;  

b) Inércia administrativa da Caesb em não implementar todas as funcionalidades 

operacionais do controle de acesso mediante cartão magnético;  

c) Inércia administrativa da Caesb em não adotar medidas para adequar o contrato 

aos interesses da jurisdicionada ou a efetivação da glosa dos valores relacionados 

aos equipamentos sem serventia.  

Efeitos 

62. Controle de acesso realizado manualmente. Ineficiência no controle de 

acesso aumentando a vulnerabilidade das unidades em relação à segurança. 
Pagamento por itens não utilizados ou inadequados.  
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Considerações do Auditado 
63. Após ciência do Relatório Preliminar31, momento em que a 
Jurisdicionada toma conhecimento dos resultados da auditoria, abrindo-se a 

oportunidade de se manifestar quanto à pertinência dos achados, seus critérios, suas 

evidências, causas e efeitos, das proposições de correção ou melhorias e dos benefícios 

esperados, a Caesb apresentou as ponderações que julgou pertinente32. 

64. Ressalta-se que, em obediência ao direito de defesa, por existir interesse 

da contratada33, a Caesb submeteu, conjuntamente, o posicionamento da empresa em 
relação às presentes análises e evidências. Desta forma, as justificativas da 

Jurisdicionada vêm seguidas das elaboradas pela empresa Brasília Segurança.  

65. Após breve ponderação acerca do Relatório Prévio, bem como dos 

serviços contratados, a Caesb destaca que o contrato atual teve como foco a 

“contratação para a prestação de serviços de vigilância eletrônica, dando ênfase a 
segurança integrada, a qual não guarda qualquer relevância no tocante a aquisição ou 

locação de equipamentos”. (grifos do original)34 

66. Considerando tais premissas, informa que se criou tipos distintos de 

postos de vigilância eletrônica, apresentando, a título exemplificativo, cada um deles no 

Termo de Referência, como segue: 

 Tipo 1: Estações de Tratamento, tanto de água, quanto de esgotos;  
 Tipo 2: Reservatórios de Agua e Laboratório Central;  
 Tipo 3: Unidades de maior porte e concentração de empregados e 
colaboradores (Ed. Sede e CAESB S.I.A.);  
 Tipo 4: "Projetos Golfinho" (unidades sob responsabilidade da 
CAESB para desenvolvimento do Projeto);  
 Tipo 5: Unidades de Tratamento Simplificado e Estações 
Elevatórios, tanto de água, quanto de esgotos; e  
 Tipo 6: Escritórios de Comercialização e Postos de Serviços. 

 
67. Desta forma, aduz que os quantitativos apresentados na licitação 
não teriam o condão de obrigar a instalação de todos os equipamentos cotados, 

mas apenas orientar os licitantes em relação ao dimensionamento dos serviços, e que a 

                                            
31 Despacho Singular n.º 258/2017 – GCMA (e-doc 9354700C-e) 
32 Carta n°. 35603/2017 – DS, acompanhada da Nota Técnica nº 35.473/2017 - SSAS/SSAIDS/CAESB (e-
doc E49D1540-c) 
33 Brasília Empresa de Segurança S/A (e-doc E49D1540-c, pg.35 e ss) 
34 e-doc E49D1540-c (fls. 5/6) 
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realização de vistorias nos locais não seriam obrigatórias nos certames licitatórios. 

68. Prossegue destacando que o objeto da contratação, realizada por 
empreitada por preço unitário, seria a prestação de serviços, e não o simples 

fornecimento de materiais e equipamentos. Inclusive, a comercialização destes é prática 

vedada pela Portaria nº 3.233/12-MJ/DPF e Parecer nº 835/2012-DELP/CGCSPP - 

Coordenação Geral de Controle de Segurança Privada que assim dispõe35: 
"[..] esta CGCSP tem entendimento reiterado [..] que as empresas de 
segurança privada podem também prestar serviços de vigilância eletrônica, 
sendo vedado, contudo, a venda, aluguel, ou qualquer outra forma de 
comercialização autônoma de material e equipamentos de segurança". 
 

69. Na sequência, discorre sobre a contratação por preço unitário, aduzindo 

que, tendo em conta o objeto, não seria possível definir claramente os quantitativos a 

serem executados. Firme nesse posicionamento, assim expõe36: 

“28. O conceito desse tipo de regime encontra-se estampado na alínea ‘b’ 
do inciso VIII do art. 6° da Lei de Licitações, determinando a sua 
aplicabilidade ‘quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de 
unidades determinadas’.  
29. Nesta linha de raciocínio, ensina o Prof. Marçal Justem Filho que:  

‘Na empreitada por preços unitários, o licitante não se obriga a executar cada item 
isoladamente. A contratação versa sobre o objeto integral, sobre a obra ou o serviço 
completos.  
[...]  
A empreitada por preço unitário é adequada para hipóteses em que a prestação é 
fracionável em unidades autônomas.’ (grifamos)  

30. No contrato em pauta a unidade de medida, a ser observada durante a 
execução do mesmo, é o tipo,  conforme já informado anteriormente.  
31. O Prof., acima citado, menciona em um de seus ensinamentos 
(‘Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos’) a diferença 
entre empreitada por preço global e por preço unitário, conforme transcrição 
a seguir:  

‘A empreitada por preço global é adequada quando existem informações precisas 
sobre o objeto a ser executado. Isso envolve a existência de um projeto executivo 
[..]. Quanto menos precisa e exata a configuração do objeto a ser executado, menos 
viável é a utilização de uma empreitada por preço global.  
[...] 
 Em tais hipóteses, a Administração acaba constrangida a optar pela empreitada por 
preços unitários. O particular apresenta uma proposta relativa a tais preços unitários. 
Ao longo da execução do contrato, haverá ajustes em quantitativos [...]. 0 preço 

                                            
35 e-doc E49D1540-c (fl. 7) 
36 e-doc E49D1540-c (fls. 8/11) 
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mantido é ‘fechado’ será aquele fixado relativamente a cada item.’ (grifamos) 
32. Assim, o quantitativo de equipamentos instalados, em cada uma das 
unidades atendidas com vigilância eletrônica, seria relevante e teriam que 
ser ‘contados um a um’ se a forma de contratação fosse empreitada por 
preço global.  
33. Ainda no aspecto preliminar, outra questão que carece de 
esclarecimento prévio, refere-se aos itens da planilha de formação de 
preços, a qual prevê custos com disponibilização de materiais e 
equipamentos e com serviços de instalação/desinstalação e 
configuração/operação/manutenção do sistema.  
34. A formação de cada um dos seis tipos existentes foi determinada no ato 
convocatório com uma relação estimada de equipamentos e acessórios, 
centrais de monitoramento e sistemas de comunicação.  
35. Nota-se que não se trata de um rol taxativo, mas de estimativas de 
quantidades, cujas planilhas dispostas no edital são ‘meramente 
orientavas’, para fins de uniformização das propostas e determinação do 
critério objetivo de julgamento.” (GRIFOS DO ORIGINAL) 
 

70. Prosseguindo, afirma que o Projeto Básico não determinava 

quantitativos mínimos, mas apenas dispunha sobre insumos referenciais em estimativas 

não taxativas, observando que cada unidade apresentava variações, não podendo ser 

adotadas, igualmente, uma solução única. 

71. Especificamente sobre o presente achado37, destaca que, considerando 

as já narradas características de uma empreitada por preço unitário, aliadas à 

obrigatoriedade da contratada elaborar os projetos executivos de cada unidade, a 

Companhia aduz que os itens totais necessários à prestação dos serviços só seriam 

integralmente conhecidos após a contratação. 

72. Nesse entendimento, informa que, no caso dos controles de acesso e 

motores de portões, a instalação dos equipamentos estaria condicionada à necessidade 
de cada unidade. Como reforço às justificativas, apresentou as ponderações da empresa 

contratada, que trouxe idêntico posicionamento, onde alega que a instalação dependeria 

de uma implementação, por parte da Caesb, de uma ampla política de acesso, que 

possibilitaria um controle adequado, estabelecendo níveis de privilégio de usuários. 

73. Neste ponto, destaca que o Relatório de Auditoria indicou que “o serviço 

automatizado está disponível e que é possível o cadastramento dos funcionários, além 

de se ressaltar a existência de leitoras de cartão de proximidade”, evidenciando o 

cumprimento das obrigações por parte da contratada. Ressalta que, embora instaladas 

                                            
37 e-doc E49D1540-c (fls. 12/14) 
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leitoras de cartões em locais desprovidos de fechaduras magnéticas, a ausência destes 

mecanismos não impede que as leitoras controlem outros tipos de barreiras (motor de 
portão, cancela ou catraca). 

74. Em relação aos portões, expõe que a existência de modelos pivotantes, 

por suas características, não permitiram a instalação dos motores de acionamento, sem 

que fossem feitos dispendiosos ajustes na estrutura dos mesmos. Ressalta que, para 

não comprometer a segurança, instalou-se, em alguns deles, fechaduras magnéticas 

não previstas no edital. 
75. Por fim, apresenta a seguinte explanação38: 

“Ademais, reitera-se que as estimativas de quantitativos de equipamentos 
e acessórios utilizadas tão somente para uniformização de propostas podem 
não corresponder, de fato, com a realidade de determinada instalação, razão 
pela qual o edital e, consequentemente, o contrato firmado não impõe que 
se utilize tão somente o que fora especificado, mas que se garanta a 
segurança patrimonial da unidade atendida pelo ajuste com integração de 
soluções. Não há, portanto, desperdício de recursos públicos pela CAESB”.   
 

Posicionamento da equipe de auditoria 

76. Inicialmente, convém destacar que, de fato, a licitação realizou-se por 
empreitada por preço unitário. Nos termos do Item 4.1, o valor unitário refere-se à cada 
posto de vigilância eletrônica, como se depreende do trecho a seguir39: 

“4.1. A licitante ficará obrigada a executar os serviços pelos preços 
unitários de cada tipo de posto constante de sua proposta aplicado aos 
quantitativos efetivamente executados e atestados pela Caesb. Nos preços 
unitários de cada tipo de posto constante das propostas das licitantes 
deverão estar inclusos todos os custos, diretos e indiretos, além dos 
encargos de qualquer natureza (seguros em geral, direitos autorais, 
royalties, taxas, encargos e custos financeiros, impostos, tarifas, fretes e 
quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias). 
4.2. A licitante deverá apresentar Planilha de Preços para cada tipo de 
posto, conforme modelo sugerido no “Anexo I – Planilhas de Formação de 
Preços”, constantes do Termo de Referência, Seção 3, do edital.” 
 

77. Todavia, como a seguir relatado, a forma de contratação em nada altera 

os presentes achados, uma vez que está a se exigir a integral implementação das 
funcionalidades (sob pena de enriquecimento sem causa), previstas no edital, que 

compõe o conjunto do monitoramento eletrônico, constituindo parte essencial para que 

                                            
38 e-doc E49D1540-c (fl. 14) 
39 e-doc 590CCC44 (fl. 8) 
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o sistema funcione de forma adequada. 

78. Conforme descrito no Termo de Referência, a licitação teve como 
finalidade a contratação de empresa para prestação dos serviços de vigilância humana 

desarmada, fixa e motorizada, supervisão motorizada e serviços de monitoramento 

eletrônico, incluindo instalação, configuração, manutenção e operação de sistema digital, 

nas dependências das unidades administrativas, operacionais e estratégicas da Caesb.  

79. Portanto, a licitação envolveu, além de mão de obra especializada, toda 

a instalação e fornecimento de equipamentos digitais de vigilância, segurança e 
monitoramento integrado. Destaca-se, no item 1.1 do Edital40 que a contratação previa 

“a execução dos serviços com o fornecimento dos materiais/equipamentos.” 

80. Trata-se de um sistema integrado, que deveria possuir as 
características básicas a seguir destacadas41: 

14.1. Características Básicas do Sistema  
 

a) A CONTRATADA deverá apresentar um Sistema Digital Integrado para 
os serviços de vigilância eletrônica que irá contemplar os seguintes 
subsistemas: Controle de Acesso, CFTV e Segurança de Perímetro. O 
Sistema deverá abranger os seguintes itens:  
 
 Central de Gerenciamento, Monitoramento e Controle, com 

operação remota dos componentes da solução instalada; 
 Possibilidade de no mesmo Sistema gerenciar e controlar alarmes, 

Circuito Fechado de TV (CFTV), controle de acesso de funcionários 
(com exportação de arquivos) e controle de visitantes com integração 
total destes Sub-sistemas entre si, inclusive por meio de interface 
gráfica com quadro sinótico. 

 Controladoras IP’s para portões, cancelas, catracas, portas e 
alarmes. 

 Leitoras (RFID), contatos de monitoramento de portas, sensores 
e botões de requisição de saídas. 

 Leitoras Biométricas; 
 Sensores de Presença. 
 Computadores, Monitores e Servidores. 
 Cerca-eletrificada. 
 Câmeras e equipamentos de Transmissão/Recepção.  

 
b) A CONTRATADA deverá fornecer um Sistema completamente funcional, 
incluindo todas as fontes de energia, baterias de emergência (backup) e 
seus carregadores, cartões de identificação e acesso, bem como todos 
demais acessórios para o perfeito funcionamento do Sistema. O proponente 
deverá estar familiarizado com todas as exigências de instalação, uso e 
manutenção deste Sistema.  

                                            
40 e-doc 590CCC44 – fl. 5 
41 e-doc 590CCC44 (fls. 70/71) 
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c) A CONTRATADA deverá esclarecer todos os pontos relevantes ao 
perfeito uso e gerenciamento do Sistema, tais como unidades de 
controladoras com programação de Zona de Horários, programação de 
códigos pessoais (PIN), programação de sistema de anti-entrada dupla 
(Anti-passback), programação de sistema global de anti-entrada dupla 
(Global Anti-passback), saídas de alarme de portas e outros acessórios.  
 
d) O sistema de monitoramento eletrônico, através de Circuito Fechado de 
TV, Controle de Acesso, Sistemas de Alarmes e Segurança de Perímetros, 
consistirá em supervisionar o perímetro de interesse, monitorando o fluxo de 
pessoas e atividades nessas áreas, facilitando sobremaneira as ações 
voltadas à segurança. 
 
e) O sistema será composto, basicamente, por controladoras de alarme, 
detectores de presença, leitoras de cartões por proximidade e leitoras 
biométricas - ambas com controladoras IP, cerca-eletrificada e por câmeras 
de vídeo fixas e móveis, coloridas, instaladas em ambientes internos e 
externos, em pontos estratégicos, de modo a permitir a vigilância, controle 
de acesso e o monitoramento dos ambientes em questão.” (grifamos) 

 

81. De forma a discriminar o quantitativo de material necessário e adequado 
à cada local em que deveriam ser instalados, as diversas unidades da Caesb foram 

classificadas em 6 (seis) tipos de postos, cada qual, considerando suas 

particularidades, com quantitativos e características distintas, diferindo entre 

especificações, itens necessários e quantidades. Conforme item 14.3.1, alínea “a” do 

Edital42, tal divisão visava: 

“(...) atendimento às diferentes necessidades de segurança existentes 
para os diferentes portes e características das localidades contempladas 
com o serviço, considerando perímetro, área, disposição das edificações, 
localidade, fluxo de pessoas e nível de criticidade. (...)” 

82. Para tanto, a classificação ficou assim disposta: 

Tabela 4 – Classificação dos tipos de postos de segurança eletrônica 

Postos de Monitoramento 
Eletrônico Unidades contempladas  

Tipo 1 
ETA – Estação de Tratamento de Água 

ETE – Estação de Tratamento de Esgoto 

Tipo 2 
RAP – Elevatória de Água Bruta 

LAB – Laboratório 

REL – Elevatória de Água Tratada 

                                            
42 PT 05 – Edital da concorrência CP 004/2013 (fl. 82 do e-doc 590CCC44-e). 
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Postos de Monitoramento 
Eletrônico Unidades contempladas  

Tipo 3 
Caesb SIA – Administração 

Caesb Sede Águas Claras 

Tipo 4 PJG – Projetos Golfinhos 

Tipo 5 

UTS – Unidade de Tratamento Simplificado 

EAB – Elevatória de Água Bruta 

EEB – Elevatória de Esgoto Bruto 

EET – Elevatória de Esgoto Tratado 

EEE – Estação Elevatória de Esgoto 

EBO – Elevatória Booster 

Tipo 6 
POS – Postos de Serviços 

ECR – Escritórios de Atendimento 

83. Pois bem, caso não fosse necessária a instalação de materiais e 

equipamentos de forma a atender a solução prevista no Termo de Referência, tal 

distinção e classificação seria inócua, posto que, como busca justificar a empresa e a 

Jurisdicionada em suas argumentações, bastaria uma adaptação na forma que melhor 

conviesse à contratada no momento da instalação. 

84. Ademais, ressalta-se que é licita a alteração contratual, desde que não 

desconfigure o objeto do contrato, e seja precedida de todas as formalidades legais. Ou 
seja, procedendo-se a devida alteração nos valores ajustados, de forma a adequá-los 

à nova realidade, e formalizando os competentes termos aditivos. 

85. Todavia, não ocorreram tais ajustes. A empresa, na forma que melhor 

lhe conveio, alterou a solução contratada, deixando de instalar diversos equipamentos e 
materiais essências à prestação dos serviços inicialmente previstos. 

86. Desta forma, têm-se que a ausência de equipamentos e de 

cadastramento de usuários inviabiliza o perfeito funcionamento do sistema e não atende 
ao objeto do certame, uma vez que, como apresentado no presente relatório, apenas 3 
unidades das 55 existentes se utilizam do controle de acesso por cartão 
magnético, representando somente 5,45% de aproveitamento da ferramenta. 
87. Nota-se que a empresa contratada retifica a inoperância deste controle, 

ao afirmar que “a CAESB ainda não implementou uma ampla política de acesso que 

possibilite um controle mais adequado do usuário e/ou servidor, estabelecendo níveis de 

acesso (dias, horários, estrutura permitida de visitação, dentre outros critérios), o que 
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inviabiliza o total aproveitamento do sistema disponibilizado”43.  

88. Todavia, não obstante a falta de implantação da política de acesso, 
existem locais que não dispõem de fechaduras eletrônicas automatizadas, o que impede 

o pleno funcionamento do sistema. 

89. No tocante à ausência de portões automatizados, entende-se que, da 

mesma forma, as manifestações não afastam as evidências apresentadas. A empresa 
alega que alguns portões, por serem do tipo pivotante, “não permitiriam a instalação 

dos motores especificados sem que sejam feitos dispendiosos ajustes na estrutura do 

mesmo, de responsabilidade da Caesb”. 

90. Nesse ponto, destaca-se uma contradição entre as exposições do 

Jurisdicionado, uma vez que, como vinha afirmando, a contratação não estaria 

condicionada a instalação de itens específicos (motor especificado), mas a soluções que 

fossem necessárias ao interesse da Administração. Portanto, caberia a contratada 

providenciar um tipo de motor que se adequasse aos portões pivotantes. 
91. Nota-se que tal argumento é reforçado nos §§ 42 a 44 da manifestação 

da Jurisdicionada44: 
“42. As acima informadas alíneas "c" e "f", do item 15, do Termo de 
Referência (§ 36) obrigam a Contratada a realizar os projetos executivos e 
instalar as soluções que forem necessárias para atendimento dos 
interesses da Administração, após a devida aprovação da área gestora 
dos serviços, sendo que as quantidades de insumos somente são definidas 
após o término dessa etapa. 
43. E é por essa obrigatoriedade que a área gestora da CAESB, ao detectar 
a necessidade de ajustes de projetos e incrementos de soluções, sem que 
haja ônus adicional para a Companhia, exige que tais ajustes sejam 
realizados, na forma da ‘Nota’ constante no subitem 14.3.3.18 do Termo de 
Referência também já citado.  
44. Uma vez que o projeto executivo é uma responsabilidade da 
Contratada, não há como precisar as quantidades de insumos antes de sua 
feitura e aprovação, razão pela qual, mais uma vez, se justifica o rol 
exemplificativo de equipamentos e acessórios tão somente para 
uniformização de preços.”. (grifos do original) 
 

92. Ressalta-se que, ao elaborar sua proposta de preços, a empresa 

contratada tinha total conhecimento de toda a estrutura física das instalações da Caesb. 

O Item 4.18 do Edital dispunha que “o licitante deverá apresentar declaração de vistoria, 

                                            
43 e-doc E49D1540-c (fl. 13) 
44 e-doc E49D1540-c (fl. 10) 
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não podendo alegar a posteriori desconhecimento das condições dos serviços”45.  

93. Destaca-se, ainda, a apresentação de Declaração de Vistoria exibida no 
momento da licitação, cópia a seguir46: 

 

 

 
                                            
45 590CCC44 - fl. 55 – Termo à fl. 27 
46 Fls. 2014 do Processo GDF 092.006.793/2012 
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94. Nota-se que o engenheiro responsável pela empresa declarou ter “pleno 

conhecimento das condições de trabalho relativas à infraestrutura”...”nada tendo a 

reclamar quanto às dificuldades geradas por condições adversas de trabalho”. 

95. Ainda que a alegada incompatibilidade não tenha sido detectada no 

momento da vistoria, o Termo de Referência, em seu item 5.11 não deixa dúvida quanto 

à responsabilidade da Contratada em observar as instalações físicas dos postos de 

vigilância, apresentando sugestões de alterações caso não fosse possível a instalação 
de quaisquer dos equipamentos/matérias previstos no Termo de Referência.   

“5.11. A Contratada deverá apresentar à CAESB o “Plano de Segurança 
Definitivo”, assinado por seu(s) responsável(is) técnico(s), especificando 
posto por posto, 10 (dez) dias úteis antes do início dos serviços, para 
aprovação da Gerência de Segurança, a metodologia de prestação dos 
serviços, que deverá, no mínimo, atender ao disposto no presente Termo de 
Referência. O Plano deverá contemplar a situação atual das instalações da 
CAESB, sugerindo, se necessário, adequações físicas para o atendimento 
adequado de seu patrimônio, que poderão ou não ser objeto de contratação 
específica”47. 

 

96. Na mesma linha, o Termo de Referência é incontroverso na 

responsabilidade da empresa em instalar todos os equipamentos necessários, 

adequando-os, quando necessário, de forma a atender a solução de vigilância 

implantada, como se extrai dos seguintes trechos: 

 
“5.39.3. A Contratada deverá efetivar a instalação de todos os equipamentos 
necessários, para a prestação dos serviços de monitoramento eletrônico, no 
prazo estabelecido no item 12 do presente Termo de Referência 
... 
 
5.39.5. A instalação, manutenção e operação de quaisquer equipamentos, 
necessários ao desempenho da prestação de serviços de monitoramento 
eletrônico serão de inteira responsabilidade da contratada. 
... 

 
Item 14.3.3.18. Requisitos de Infraestrutura. 
... 
Vale frisar a necessidade de vistoria para que a licitante verifique e se 
cientifique das reais condições dos locais de prestação do serviço, uma vez 
que, para o caso específico, só a visita presencial possibilita a obtenção das 
informações e das características das áreas a serem vigiadas e protegidas, 
bem como, conhecimento dos edifícios e instalações onde serão instalados 
os equipamentos de monitoramento eletrônico e periféricos, assim como 

                                            
47  Fl. 56 e-DOC 590CCC44-e 
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componentes de infraestrutura a serem disponibilizados pela 
CONTRATADA, de modo a não restarem dúvidas quanto à formulação das 
propostas, dos equipamentos a serem fornecidos e quanto aos trabalhos a 
executar, promovendo-se, dessa forma, a base inicial para o fiel 
cumprimento das obrigações advindas do objeto deste Instrumento 
... 
NOTA: A lista de componentes apresentada abaixo não é exaustiva e 
pode não ter incluído todos os itens para o funcionamento dos 
serviços, conforme especificações deste Termo de Referência, os 
quais devem ser prestados pela CONTRATADA sem ônus adicionais 
em relação àqueles previstos nos preços ofertados”.48 

 
 

97. Diante do exposto, entende-se que as manifestações trazidas aos autos, 

tanto pela Caesb, como pela Brasília Segurança, não afastam as análises e evidências 

ora apontadas, persistindo a necessidade de adequação do sistema de vigilância e 

controle de acesso, e de implementação todas as funcionalidades operacionais do 
controle de acesso mediante cartão magnético, efetivando o cadastramento dos usuários 

de acordo com o perfil de acesso, conforme previsto nos itens 14.3.3.9 e 14.3.3.14.3 do 

Termo de Referência do Contrato nº 8420/2013, bem como automatização de todos os 

portões de acesso, ou que promova os devidos ajustes contratuais no sentido de excluir 

os custos dos serviços não implementados.  

98. Cabe alertar que o não cumprimento das obrigações contratuais, que no 

presente caso consiste na entrega do serviço de forma incompleta, enseja as 

penalidades previstas no item 5.3 do Contrato de Prestação de Serviços. 

 
Proposições 
99. Diante do exposto, sugere-se ao egrégio Plenário as seguintes 

proposições: 

I. Determinar à Caesb que: 

a) implemente todas as funcionalidades operacionais do controle de acesso 

mediante cartão magnético, efetivando o cadastramento dos usuários de 

acordo com o perfil de acesso, conforme previsto nos itens 14.3.3.9 e 

14.3.3.14.3 do Termo de Referência do Contrato nº 8420/2013, em respeito 

ao art. 66 da Lei nº 8.666/93; 

                                            
48 590CCC44 - fls. 60 e 116. 
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b) adote medidas para adequar ao interesse público os serviços de 

automatização dos portões de acesso, promovendo os devidos ajustes 
contratuais nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ou firme aditivo reduzindo 

o valor contratado em razão da inexecução desses serviços; 

c) alerte que o não cumprimento das obrigações contratuais enseja as 
penalidades previstas no item 5.3 do Contrato de Prestação de Serviços. 

Benefícios Esperados 
100. Pleno uso do sistema de acesso gerando um controle mais efetivo na 
segurança dos usuários das unidades da Caesb. Viabilização do acesso de forma 

simples e segura. Redução do desperdício de recursos públicos pela Companhia. 

2.1.2 Achado 2 – Inexecução contratual de itens previstos no Termo de Referência 

Critério 
101. Os serviços prestados pelas contratadas devem atender aos requisitos 

estabelecidos no Projeto Básico/Termo de Referência, instrumento contratual e 
legislação de regência. 

102. Fundamento legal: Constituição Federal de 1988, art. 70. Lei nº 

8.666/1993, arts. 57, 66, 67 e 87. Decreto nº 32.598/2010, arts. 41, 43, 44 e 45. Decreto 

nº 36.063/14. Instrução Normativa nº 02/2008-SLTI/MPOG. Edital, Projeto Básico e/ou 

Termo de Referência. 

Análises e Evidências 
103. O Termo de Referência do Contrato nº 8420/2013, celebrado com a 

empresa Brasília Empresa de Segurança Ltda., para prestação de serviços de vigilância 
humana e de monitoramento eletrônico, previu os equipamentos que deveriam ser 

disponibilizados, bem como seu quantitativo e especificações.  

104. O exame da execução contratual constatou desconformidades nos 

serviços a seguir listados, visto que alguns itens não foram executados e outros não 

atenderam às especificações ou quantidades contratadas, conforme adiante 

demonstrado:  
 Centrais de Monitoramento Locais em número inferior ao descrito contratualmente 

 Não instalação de “joysticks” nas Centrais de Monitoramento 

 Unidades sem cercas eletrificadas ou com características inferiores ao contratado 
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 Não instalação de sistema de alarme 

 Falta de comunicação do sistema de alarmes com a Central de Monitoramento 
 Número de câmeras instaladas inferior ao previsto no contrato 

 Equipamentos do sistema de rastreamento da frota não disponibilizados 

105. Não obstante a discrepância entre os serviços estabelecidos no 

instrumento contratual e os ofertados pela empresa contratada, não se identificou 

medidas administrativas pela Caesb com o objetivo de promover adequações técnicas 

no ajuste, tampouco no valor contratado. 

Centrais de Monitoramento Locais em número inferior ao descrito contratualmente 

106. Para a gestão do serviço de monitoramento eletrônico, foi prevista a 

instalação de 11 (onze) Centrais de Monitoramento Local (CMLs), além da Central de 
Monitoramento Global localizada na sede da Contratada, conforme o item 14.3.6. do 

edital49: 

 
107. Assim, foram descritos no Termo de Referência os locais de instalação 
de cada Central de Monitoramento Local, bem como os postos a serem atendidos por 

cada CML, em vista da proximidade, comunicação das torres e quantidade de câmeras 

a serem visualizadas pelos operadores. 

                                            
49 PT 05 – Edital da concorrência CP 004/2013 (fl. 130 do e-doc 590CCC44-e). 
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108. Para as CML instaladas nas unidades sedes, localizadas no Setor de 

Indústria e Abastecimento - SIA e em Águas Claras, por exemplo, o atendimento deveria 
ser exclusivo50, enquanto que as outras CMLs deveriam monitorar um conjunto de 

postos, conforme o seguinte esquema previsto no item 14.3.5, alínea “b” do Termo de 

Referência51: 

 

 
Figura 11 – Postos a serem monitorados por cada CML 

                                            
50 PT 05 – Edital da concorrência CP 004/2013 (fl. 79 do e-doc 590CCC44-e). Item 14.2, alínea “d”: “Nas 
sedes administrativas as centrais de monitoramento irão monitorar apenas o sistema implantado nestas 
localidades, sem monitoramento de postos remotos”. 
51 PT 05 – Edital da concorrência CP 004/2013 (fl. 128 do e-doc 590CCC44-e). 
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109. A CML consiste numa sala para monitoramento das câmeras e demais 

equipamentos instalados nas unidades a ela subordinadas, a exemplo de alarmes e 
rastreamento de frotas, sendo que seus custos incluem a infraestrutura de equipamentos 

e transmissão de dados, bem como dos operadores. Como exemplo, vê-se foto da CML 

do posto ETA RD – Taguatinga: 

 
Figura 12 – Central de Monitoramento Local da ETA RD (Taguatinga) 

110. Durante a auditoria, verificou-se que apenas 7 (sete) CMLs foram 

instaladas, descumprindo a previsão editalícia de implementação de 11 (onze) centrais 
(PT 08).  
111. Além disso, verificou-se que a CML da Sede do SIA, que atender apenas 

a própria unidade, acolhe ainda os seguintes postos de atendimento: 

Tabela 5 – Postos de vigilância monitorados pela CML da Unidade SIA (PT 22) 

TIPO/SIGLA UNIDADE 
S.I.A. Sede S.I.A. 

EEB CHC41 EEB Vicente Pires (Ch. 41) 
EEB AC1 Elev. Águas Claras 
EEB GR1 Elev. QE 18 Guará 
EEB GO1 Elev. Guará Oeste 
EEE VE1 Elev. Vila Estrutural I 
EEE VE2 Elev. Vila Estrutural II 

 

112. Assim, as desconformidades na instalação das Centrais de 
Monitoramento Local estão consolidadas na tabela abaixo: 
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Tabela 6 – CMLs previstas e a situação encontrada na auditoria (PT 08 e 22) 

RELAÇÃO DAS CENTRAIS LOCAIS PREVISTAS FOI INSTALADA? É EXCLUSIVA? 
TIPO/SIGLA UNIDADE SIM NÃO SIM NÃO 
CECOP Sede Águas Claras     
S.I.A. Sede S.I.A.     
ETA BS1 Reservatório 1/ ETA Brasília   

N/A 

ETA PR1 ETA Paranoá   
ETA PI1 ETA Pipiripau   
ETA VA1 ETA Vale do Amanhecer   
ETA RD1 ETA R.D. Taguatinga   
ETA BZ1 ETA Brazlândia   
ETE SUL ETE Sul   
ETE NORTE ETE Norte   
ETE RE1 ETE Recanto das Emas   

     N/A = Não aplicável 

 
113. Como visto, não foram instaladas as Centrais de Monitoramento Locais 

dos seguintes locais: ETA Paranoá, ETA Vale do Amanhecer, ETA Brazlândia e ETE 

Norte. 

Não instalação de “joysticks” nas Centrais de Monitoramento 

114. Além do quantitativo inferior do número de Centrais de Monitoramento, 

em algumas das existentes, constatou-se que faltavam itens previstos no detalhamento 

do Termo de Referência, em especial os joysticks para controle das câmeras PTZs.  
115. Do total exigido (16 joysticks), considerando apenas as Centrais 

instaladas, constatou-se a existência de apenas 3, o que representa 18,75% de 

atendimento das quantidades52. No momento da licitação o dispositivo foi cotado para 

posterior disponibilidade, o que não ocorreu a contento. 

 

                                            
52 PT 08 – Visitas às Centrais de Monitoramento Locais (e-doc 9381B336-e). 
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Figura 13 – Proposta de preços e especificações técnicas (joystick para Centrais de Monitoramento)53 

116. Verificou-se que a funcionalidade do joystick pode ser substituída pelo 

mouse do computador. Contudo, o contrato foi desenhado com esse dispositivo para as 

Centrais e, portanto, seu custo foi considerado para a composição do preço contratado.  

117. A substituição do joystick pelo uso do mouse gera pagamento a maior 
pela Administração, tendo em vista o elevado custo do dispositivo54 previsto no TR. 

Unidades sem cercas eletrificadas ou com características inferiores ao contratado  

118. O sistema de segurança perimetral (cerca eletrificada) também foi 

previsto para todas as unidades com monitoramento eletrônico. No TR, item 14.3.2, 

foram definidos diferentes perímetros de cercamento para cada tipo de posto de 

segurança eletrônica, da seguinte forma: 

Tabela 7 – Medida do perímetro da cerca de acordo com o tipo de posto 

Postos de Segurança Eletrônica Sistema de Segurança Perimetral 

Tipo 1 3000 MTS 

Tipo 2 700 MTS 

Tipo 3 2000 MTS 

Tipo 4 400 MTS 

                                            
53 PT 18 – Proposta e Especificações Técnicas – Vigilância (fl. 489 do e-doc 531B5FB9-e). 
54 Verificou-se cotação de preços no valor de R$ 2.800 para o item em 26/01/2012. 
http://cameraaxis.com.br/produtos/mostrar/958/5020-101/joystick_de_vigilancia_por_video_axis_t8311. 
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Postos de Segurança Eletrônica Sistema de Segurança Perimetral 

Tipo 5 150 MTS 

Tipo 6 250 MTS 

 

119. Dentre as características previstas no item 14.3.3.17 do termo de 

referência55 para o referido sistema, destacam-se algumas: 

“● Uma cerca energizada para função de barreira física que reaja 
acionando sistema de alarme; (...) 

● Rede física (a cerca em si) – A rede física deverá proteger todo o 
perímetro. O sistema deverá ser instalado em trajeto conforme projeto 
apresentado respeitando altura mínima de 3,0m em todo perímetro (...).  

● Postes de fixação para os cantos (sustentação dos arames), devem ser 
de 6m em tubos metálicos com 76mm fabricados com chapa de 3.2mm, 
sem furacão para não haver pontos de corrosão futuros, fios tipo 90 
graus, específicos, galvanizados, o que deve conferir robustez ao 
sistema; (...) 

● Cabos subterrâneos, para ligações na cerca e para transmissão de 
sinais para energização dos arames, e para envio dos sinais de alarme 
para o monitoramento, confeccionados com dupla camada de 
isolamento, para alto grau de proteção contra umidade e abrasão, 
possuindo alta durabilidade, dispensando o uso de eletrodutos ou 
canalizações similares.” (grifou-se) 

120. Para atendimento do contrato, a empresa Brasília Empresa de 

Segurança Ltda., vencedora do certame licitatório, apresentou em sua proposta as 

seguintes informações técnicas da cerca a ser instalada56:  

 

                                            
55 PT 05 – Edital da concorrência CP 004/2013 (fls. 112/114 do e-doc 590CCC44-e). 
56 PT 18 – Proposta e Especificações Técnicas – Vigilância (fls. 71/73 do e-doc 531B5FB9-e). 
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Figura 14 – Proposta de preços e especificações técnicas (cerca eletrificada) 

121. Verifica-se que a instalação e manutenção do sistema envolve custos 

com o aporte inicial dos equipamentos e para seu monitoramento diário. Ademais, 

qualquer falha demanda correções por parte de equipes de manutenção dos 
equipamentos. 

122. No entanto, em que pese o Termo de Referência (item 14.3.2)57 prever 
este módulo de solução de segurança para todas as unidades abarcadas pelo contrato, 

em 8 unidades não existe sistema de segurança perimetral. São elas: ETA Pipiripau, 
ETE Melchior, ETE Norte, ETE Sul, Sede Águas Claras, EEB Vicente Pires (Chácara 
41), UTS – Paranoazinho e Escritório Comercial da Ceilândia58. (PTs 06 e 11) 

                                            
57 PT 05 – Edital da concorrência CP 004/2013 (fls. 84/89 do e-doc 590CCC44-e). 
58 PT 06 – Visitas aos Postos de Vigilância Eletrônica (e-doc D779EF85-e) e PT 11 – Fotos das unidades 
da Caesb (vigilância humana e eletrônica) – e-doc 2B028092-e. 
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Perímetro ETA Pipiripau 

Perímetro Sede Águas Claras 

Figura 15 – Fotos locais com monitoramento eletrônico que não possuem cercas eletrificadas 

123. A cerca da ETE Recanto das Emas teve sua operação iniciada somente 

após a visita feita à unidade por esta equipe de auditoria (em 17/05/2017)59, ou seja, 

                                            
59 PT 06 – Visitas aos Postos de Vigilância Eletrônica (e-doc D779EF85-e) e PT 11 – Fotos das unidades 
da Caesb (vigilância humana e eletrônica) – e-doc 2B028092-e. 
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decorridos mais de 3 anos de execução contratual.  

124. Ressalta-se que a Caesb não efetuou qualquer glosa na fatura referente 
à ausência desses itens. Assim, a Caesb paga pela utilização de equipamentos e 

prestação de um serviço de que não dispõe. Por outro lado, no TR e na proposta da 

Brasília Empresa de Segurança Ltda. não foram detalhados os custos do sistema 

perimetral em separado. 

125. Além da falta de instalação de cercas, há casos em que essas não 

atendem às especificações, pois, enquanto o instrumento contratual estabelece que as 
barreiras físicas devem ser instaladas por inteiro, com altura mínima de 3m em todo o 

perímetro, verificou-se, conforme comprovam as fotos abaixo, que foram instalados 

sistemas energizados apenas na parte superior das cercas já existentes. Foram 

encontradas falhas na execução nas seguintes unidades: 
Tabela 8 – Cerca eletrificada com especificação divergente (PT 11) 

Código Posto de Segurança 
Perimetral 

REL MD1 Reserv. Mestre D'Armas 

PJG CEI Projeto Golfinho Ceilândia 

EAB MD1 Reserv. EMBRAPA 

EEB AC1 Elev. Águas Claras 

126. A instalação de cerca em desconformidade com o previsto no 

instrumento contratual resulta em fragilidade na proteção de segurança via sistema 

perimetral.  

 
Reservatório Embrapa 
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Elevatória Águas Claras 

 
Projeto Golfinho Ceilândia 

Figura 16 – Fotos cercas eletrificadas com especificações divergentes 

127. Há ainda casos em que o perímetro não é atendido, apesar de existir 

cobertura contratual para tanto. No SIA, a cerca cobre apenas uma parte do 

estacionamento e o almoxarifado, restando uma parcela da unidade sem o sistema: 
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Figura 17 – Perímetro coberto pela cerca eletrificada no SIA, aproximadamente 1300 MTS 

128. Conforme previsto no contrato (vide Tabela 9), o tipo de posto da 

unidade do SIA (tipo 6) possibilita dimensionar uma cerca eletrificada de até 2000 m. No 

caso, para cobrir a parte total do estacionamento e a frontal da unidade bastariam 

aproximadamente 1750 MTS:  

 
Figura 18 – Perímetro necessário para cobrir a unidade, aproximadamente 1750 MTS 
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Figura 19 – Foto unidade SIA – parte sem cerca eletrificada 

129. Essas irregularidades também denotam que a Caesb está arcando com 
despesa acima do real custo da solução entregue pela contratada, cuja especificação e 

metragem são inferiores ao previsto no contrato. 

Não instalação de sistema de alarme 

130. O sistema de alarmes é composto pela cerca eletrificada e por sensores 

de presença que, quando acionados, deveriam emitir alarmes sonoros nas unidades, 

avisos nas Centrais de Monitoramento e mensagem para o automóvel do vigilante ronda 

mais próximo, tudo de maneira automática. 

131. Constatou-se que duas unidades não possuem sistema de alarmes por 
sensores: Sede Águas Claras e SIA60.  

132. Importante ressaltar que no Termo de Referência (item 14.3.1)61 foi 

estabelecida uma classificação específica apenas para essas duas unidades, o posto de 
vigilância tipo 3, com os seguintes itens inclusos: software integrado – controle de 

acesso, alarme, CFTV e segurança perimetral (1 unidade), detector infravermelho 

passivo (16 unidades) e sirene para alarme (4 unidades). 

133. Apesar da previsão contratual, as unidades não possuem sistema de 

alarmes por detectores infravermelho e apenas a unidade do SIA possui sistema de 

segurança perimetral, o que demonstra a existência de pagamentos por serviços 

previstos e não disponibilizados à Caesb. 

                                            
60 PT 09 (e-doc FDBA313F-e) e PT 22 – Elementos Vigilância Eletrônica (e-doc ACC06311-e). 
61 PT 05 – Edital da concorrência CP 004/2013 (fl. 83 do e-doc 590CCC44-e). 
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Falta de comunicação do sistema de alarmes com a Central de Monitoramento 

134. Outro fator relevante em relação aos sistemas perimetral (cerca elétrica) 

e de alarmes por sensores de presença, é que esse conjunto deveria ter conexão com 

as Centrais de Monitoramento, podendo ser acionado remotamente, conforme Termo de 

Referência62: 

“item 14.1, alínea “a”: “A CONTRATADA deverá apresentar um 
Sistema Digital Integrado para os serviços de vigilância eletrônica que 
irá contemplar os seguintes subsistemas: Controle de Acesso, CFTV e 
Segurança de Perímetro. O Sistema deverá abranger os seguintes 
itens:  

(...) 

Possibilidade de no mesmo Sistema gerenciar e controlar alarmes, 
Circuito Fechado de TV (CFTV), controle de acesso de funcionários (com 
exportação de arquivos) e controle de visitantes com integração total 
destes Sub-sistemas entre si, inclusive por meio de interface gráfica com 
quadro sinótico. (fl. 70 do e-doc 590CCC44-e) 

(...)” 

item 14.1, alínea “l”: “Sistema de Monitoramento por imagem, leitoras 
de acesso e alarmes visa à monitoramento por câmeras de vídeo, 
leitores de cartão de proximidade, leitores biométricos, detectores de 
presença e cercas-eletrificadas nas áreas de interesse de 
monitoramento eletrônico durante 24 horas por dia. Essas imagens e 
eventos serão visualizados nas Centrais de Monitoramento Locais. 
Caberá à contratada prover toda a infraestrutura lógica, elétrica e de 
conectividade e realizar as devidas adaptações para transporte dos 
streams de vídeo e eventos de alarmes e acesso às Centrais de 
Monitoramento Local. As imagens e eventos captados pelas 
câmeras, controladoras de alarmes e controladoras de acesso serão 
replicados para uma Central de Monitoramento Global, localizada na 
sede da CONTRATADA, que fará interação direta com os operadores das 
centrais locais e com os vigilantes em campo.  

(fl. 72 do e-doc 590CCC44-e) 

(...)” 

Item 14.3.6, alínea “h”: “As Centrais de Monitoramento Locais 
deverão possuir as seguintes características mínimas (...) 

v. As estações de trabalho cliente dos operadores deverão ser usadas 
para oferecer as seguintes capacidades básicas: 

1. Visualização ao vivo e reprodução de streams de vídeo 

2. Controle de câmeras PTZ 

3. Monitoramento de alarmes e sistema, monitoramento de eventos de 
acesso e recuperação de dados. 

                                            
62 PT 05 – Edital da concorrência CP 004/2013 (e-doc 590CCC44-e). 
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4. Configuração remota de câmeras, controladoras e periféricos. (fl. 131 
do e-doc 590CCC44-e) - grifo nosso. 

135. No entanto, em visitas realizadas na Central de Monitoramento Global63, 

verificou-se que as unidades indicadas na tabela abaixo não tinham a função de 

monitoramento dos alarmes a partir das Centrais, possuindo acesso apenas na própria 

unidade, em desconformidade com o estipulado: 

Tabela 9 – Unidades em que os alarmes não são repassados para as Centrais de Monitoramento64 

Código Sistema de Segurança 
Perimetral 

ETA BS1 R-1- ETA Brasília 

RAP SO6 R6 - ETA Contagem - 
Sobradinho 

ETA PI1 ETA Pipiripau 

ETA VA1 ETA Vale do Amanhecer 

ETA RD1 ETA R.D. Taguatinga 

SIA  S.I.A. 

PJG CEI Projeto Golfinho Ceilândia 

ETE VA1 ETE Vale do Amanhecer 

ETE RE1 ETE Recanto das Emas 

UTS CB Catetinho Baixo 

 

136. Além disso, a unidade do Catetinho Baixo sequer remete as imagens do 
sistema CFTV para a Central Global, o que faz questionar a utilidade de instalação de 

câmeras sem o devido monitoramento. 

Número de câmeras instaladas inferior ao previstos no contrato 

137. O item 14.3.2 do Termo de Referência da contratação65 detalhou o 

quantitativo de câmeras (externas e internas) para cada tipo de posto, da seguinte forma: 

                                            
63 Visitas nos dias 5 e 7 de junho de 2017. PT 09 – Visita Central de Monitoramento Global (e-doc 
FDBA313F-e) e PT 22 – Elementos Vigilância Eletrônica (e-doc ACC06311-e). 
64 PT 22 – Elementos Vigilância Eletrônica (e-doc ACC06311-e). 
65 PT 05 – Edital da concorrência CP 004/2013 (fls. 84/89 do e-doc 590CCC44-e). 
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Tabela 10 – Quantitativo de câmeras previstas no Termo de Referência 

Classificação 
do Posto 

Câmera IP 
Fixa Interna 

Câmera IP 
Fixa Externa 

Câmera IP 
PTZ 

Total de 
Câmeras 

Tipo 1 20 23 2 45 

Tipo 2 4 8 1 13 

Tipo 3 50 33 2 85 

Tipo 4 - 8 - 8 

Tipo 5 2 4 - 6 

Tipo 6 5 5 - 10 

138. No entanto, ao se conferir o quantitativo de câmeras, comparando com 

o tipo de classificação do posto, observou-se que a metodologia prevista no Edital não 

corresponde à forma como o contrato está sendo executado, pois há divergência no 

quantitativo total de câmeras instaladas. 

139. O comparativo de quantidades entre o disposto no Termo de Referência 

e aquele disponibilizado pela contratada pode ser assim definido: 
Tabela 11 – Quantitativo de câmeras previstas no Termo de Referência 

Classificação 
do Posto 

Câmeras por posto  

(Termo de Referência) 
Quantitativo 

de postos  

Total de Câmeras 

Termo de 
Referência 

Execução do 
Contrato  
(PT 2266) 

Tipo 1 45 11 495 313 

Tipo 2 13 18 234 169 

Tipo 3 85 2 170 135 

Tipo 4 8 2 16 14 

Tipo 5 6 20 120 106 

Tipo 6 10 2 20 33 

Total 55 1055 770 

140. Por outro lado, há unidades em que existem mais câmeras do que o 

previsto no TR. Na ETE Melchior/Samambaia, por exemplo, existem 62 câmeras, 

                                            
66 PT 22 – Elementos Vigilância Eletrônica (e-doc ACC06311-e). 
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enquanto o estipulado para o posto (tipo 1) seria de 45. 

141. Observam-se alguns exemplos da situação atual do quantitativo de 

câmeras instaladas em comparação com o definido no contrato pelo tipo de posto: 
Tabela 12 – Exemplos de quantitativo de câmeras nas unidades 

Classificação 
do Posto 

Total de 
Câmeras 

TR 
Unidades 

Câmeras 
Existentes 

(PT 22) 
Diferença % de 

atendimento 

Tipo 1 45 ETE Vale do Amanhecer 6 - 39 13,33% 

Tipo 1 45 ETA Brazlândia 6 - 39 13,33% 

Tipo 1 45 ETE Melchior/Samambaia 62 +17 137,78% 

Tipo 2 13 Reserv. AQ-1  4 -9 30,77% 

Tipo 2 13 Reserv. Ceilândia Centro 19 +6 146,15% 

Tipo 5 6 Elev. ASA 3 -3 50,00% 

Tipo 5 6 EEB Gama 3 -3 50,00% 

Tipo 6 10 PS QI-10 Taguatinga 25 +15 250,00% 

 
142. Outro exemplo mais específico de diferenças no quantitativo é o caso 

das câmeras PTZ. Foi previsto um quantitativo total de 44, de acordo com o tipo e número 

de unidades. No entanto, foram disponibilizadas pela contratada67 apenas 31 (30% a 

menos que o estipulado no Termo de Referência). 
Tabela 13 – Exemplos de quantitativo de câmeras PTZs 

Classificação 
do Posto 

Câmeras PTZ por 
posto  

(Termo de Referência) 

Quantitativo 
de postos 

Total de Câmeras 

Termo de 
Referência 

Execução do 
Contrato  

Tipo 1 2 11 22 16 

Tipo 2 1 18 18 9 

Tipo 3 2 2 4 5 

                                            
67 PT 22 – Elementos Vigilância Eletrônica (e-doc ACC06311-e). 

No total contabilizado faltariam 285 câmeras para cumprir o quantitativo 
contratado, o que representa 27% de câmeras a menos. 
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Classificação 
do Posto 

Câmeras PTZ por 
posto  

(Termo de Referência) 

Quantitativo 
de postos 

Total de Câmeras 

Termo de 
Referência 

Execução do 
Contrato  

Tipo 4 0 2 0 0 

Tipo 5 0 20 0 0 

Tipo 6 0 2 0 1 

Total 55 44 31 

143. Na realidade, observou-se, conforme considerações realizadas 

informalmente por trabalhadores da contratada, que as câmeras estão dispostas de 
acordo com a necessidade da unidade, ou seja, se o posto precisa de 4 câmeras para 

uma visão total da unidade, este é o quantitativo que está sendo disponibilizado, 

independentemente da classificação do posto.  

144. Há também a diferenciação entre câmeras internas e externas previstas 

no Edital, que não é observada na execução. 

145. À vista desse cenário, quando os quantitativos e os custos não estão 

bem definidos e justificados, há risco de que o equilíbrio do contrato não seja mantido.  

146. Ademais, toda e qualquer alteração na forma de prestação dos serviços 

deve ser aprovada pelo Poder Público, pouco importando se as modificações 

introduzidas implicaram em melhorias qualitativas ou não ao contrato, pois quem tem 

que fazer esse juízo de valor é a Administração e não o particular. 
147. A obrigação do contratante é pela fiel execução do pactuado pelas 

partes, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou 

parcial68.  

Equipamentos do sistema de rastreamento de frota não disponibilizados 

148. Nos serviços de vigilância humana contratados, incluiu-se o posto de 

vigilante “ronda motorizado”, para ampliar o perímetro vigiado, bem como dar suporte 

                                            
68 Art. 66 da Lei nº 8.666/93: “O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial”. 
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em locais que não contavam com itens adicionais de segurança ou que possuíam apenas 

o monitoramento eletrônico, fazendo-se uma interação entre a vigilância humana e 
eletrônica. 

149. Para tanto, o Termo de Referência69 especificou o sistema de 

rastreamento a ser disponibilizado como uma ferramenta intrínseca ao sistema de 

vigilância eletrônica, conforme o seguinte detalhamento de alguns de seus atributos: 

“Item 14.1. Características Básicas do Sistema: (...) 

q) Todos os postos de supervisão deverão ser equipados com terminais 
rastreadores e periféricos especificados neste documento que estarão 
conectados a um servidor responsável por sustentar o software da 
plataforma de rastreamento. Este software deverá estar integrado ao 
sistema de monitoramento digital e receberá todos os alertas de 
intrusão/movimentação, encaminhando de forma automatizada a 
ocorrência para o veículo posicionado geograficamente mais próximo do 
evento ocorrido. As especificações técnicas dos rastreadores deverão 
atender aos seguintes requisitos: 

Sistema de Rastreamento de Frota: 
Terminal Rastreador: (...) 
- O equipamento deverá ser acoplado a botão de pânico; (...) 

- O Equipamento deverá enviar alerta à Central de Monitoramento em 
caso de corte de bateria do veículo; 

- O Equipamento deverá permitir bloqueio e desbloqueio do veículo a 
partir da Central de Monitoramento; (...) 

- O equipamento deverá permitir a identificação dos vigilantes que 
adentrarem os veículos, por meio das seguintes opções de tecnologia: 

• Leitor de Código de Barras, integrado ou não ao rastreador, ou 

• Leitor de Cartão Magnético, através de chip, integrado ou não ao 
rastreador, ou 

• Leitor por cartão de proximidade RFID. (...) 

- Cada Terminal Rastreador deverá ser acoplado a 1(um) painel LCD e 
a 01(uma) câmera de vigilância externa para atender aos seguintes 
requisitos mínimos de funcionalidade do sistema: 

• Geração de imagens sequenciais, comandadas pelo operador na 
Central de Monitoramento, do interior de cada veículo contemplado 
com o sistema; A câmera a ser integrada ao rastreador no interior 
do veículo deverá possuir resolução mínima de 640x480; 

• Alteração de configurações a partir do Painel LCD com controle de 
senha; O Painel LCD deverá ter blacklight com acendimento 
independente de ação do motorista; 

                                            
69 PT 05 – Edital da concorrência CP 004/2013 (fl. 73/76 do e-doc 590CCC44-e). 
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• Indicação visual, no painel LCD, de informações de velocidade, 
status do sistema, alertas e mensagens de despacho enviadas a 
partir da Central de Monitoramento; 

• Alerta sonoro de alto volume a partir do LCD para ocasiões de 
recepção de mensagens ou alertas oriundos da central, chamando a 
atenção do motorista imediatamente, mesmo se houver ruído 
ambiente muito intenso; 

Plataforma de Rastreamento: (...) 
- O Sistema deverá gerar alertas pop-up automático na tela da plataforma 
de rastreamento para seguintes situações: 

• Excesso de velocidade; 

• Entrada/Saída de motoristas do veículo, mediante identificação por 
meio das opções de tecnologia listadas na descrição do terminal 
rastreador; 

• Bloqueio/Desbloqueio do veículo; 

• Corte da alimentação central do veículo (corte de bateria); 

• Rompimento da cerca eletrônica; 

• Acionamento do botão de pânico; 
• Recebimento de mensagem de texto do motorista; 

• Perda de conexão com o servidor; (...) 

- Deverá utilizar mapa vetorial com detalhe de ruas e exportação de 
arquivo .kml para visualização do rastreamento no Google Earth;  

- Permitir acesso a informações de cada posição do veículo, como 
visualização no mapa, velocidade, coordenadas, data e hora, odômetro, 
status de entradas e saídas, reporte de motor ligado ou desligado, 
situação de conexão GPRS e sinal GPS e motorista em condução; 

- A ferramenta deverá permitir visualização do histórico de posições por 
período, gerando uma animação do trajeto realizado; 

- O sistema de rastreamento deverá ser integrado com o sistema de 
monitoramento digital instalados nos postos de segurança eletrônica, 
permitindo que, sem ação humana, um evento de alarme/intrusão de 
um (sic) localidade seja enviado para o painel LCD de um ronda mais 
próximo do local naquele momento.” (grifou-se) 

150. Dessa forma, no modelo previsto no Termo de Referência, o vigilante 
deveria ter à disposição uma tela de LCD no painel do veículo, e quando algum evento 

ocorresse (por exemplo, acionamento do alarme por sensores de presença ou por cerca 

eletrificada), o sistema automaticamente enviaria a mensagem para o carro mais 

próximo, a fim de que fossem ao local para rápida verificação, resguardando o patrimônio 

da Caesb. 

151. Em visita à Central de Monitoramento Global, foi constatado que existe 

sistema de rastreamento de frota, capaz de visualizar o local, em tempo real, em que 
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determinado carro se encontra, a partir do mapa disponível na plataforma. 

 

 
Figura 20 – Fotos sistema de rastreamento disponível na Central de Monitoramento Global 

152. No entanto, constatou-se que nenhum carro possuía tela de LCD com 

suporte para mensagens, alertas e informações dos postos monitorados, bem com a 
câmera interna veicular. 
153. Denota-se, assim, que a ferramenta que deveria auxiliar na gestão de 

segurança não foi disponibilizada pela contratada.  
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Auto Sobradinho I (JJZ 0056) Auto Lago Sul e Norte / Asa Sul / Vila Planalto 
(JJZ 2226) 

Auto Planaltina Mestre D’Armas (JJZ 0666) Auto Planaltina Arapoanga (JJZ 1916) 

Figura 21 – Fotos painéis carros ronda motorizado sem painel LCD e câmera interna 
 

154. Da forma como se apresenta, a informação de alerta dos alarmes deve 

ir primeiro à uma Central (nos postos em que a função está disponível), que verifica no 
mapa o carro mais próximo, para posteriormente pesquisar o telefone do motorista (que 

não está no sistema) e ligar para contatar o ronda. Todo o desenho do sistema para o 

acionamento automático não tem o suporte para funcionar. 

155. A falta dos itens complementares do sistema impede uma ação efetiva e 

o alcance dos objetivos e tarefas do ronda motorizado. A ação por meio de demandas 

fica prejudicada, restando como funções do vigilante apenas rotinas de ronda e 

deslocamentos programados.  

156. O fato denota que, apesar de no TR constar especificações detalhadas 

dos equipamentos que oneram o custo do contrato, estes foram simplesmente 

desconsiderados durante a execução dos serviços, sem que a Caesb promovesse os 

devidos ajustes financeiros e contratuais.  
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157. O painel LCD e a câmera foram, inclusive, cotados na proposta de 

preços da Contratada70, a fim de demonstrar o atendimento às especificações técnicas 
contidas no Termo de Referência: 

 

                                            
70 PT 18 – Proposta e Especificações Técnicas – Vigilância (fls. 67/70 e 132/139 do e-doc 531B5FB9-e). 
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Figura 22 – Proposta de preços e especificações técnicas (painel LCD e câmera interna veicular) 

Causas 
158. Apontam-se como causas das irregularidades observadas: 

a) Planejamento inadequado da contratação.  

b) Falta de fiscalização eficaz.  

c) Inexistência de relatórios específicos dos supervisores para atestar os itens 

contratados.  

d) Desconhecimento dos termos integrantes do contrato por parte dos responsáveis 

pelas unidades atendidas (por exemplo, quais itens estão previstos no Termo de 

Referência).71 

Efeitos 

159. Pagamentos por itens não executados. Deficiência na qualidade do 

serviço de vigilância eletrônica. Ineficiência do trabalho dos vigilantes rondas 

motorizados que não contam com as ferramentas necessárias para alocar sua força de 

trabalho. 

Considerações do Auditado 
160. A Jurisdicionada relaciona os itens que, conforme apontado no Relatório, 

não foram instalados de acordo com especificações e quantitativos do edital e contrato. 
Da mesma forma que o apresentado no Achado 1, a Caesb acrescentou, à sua 

manifestação, as exaradas pela empresa contratada72. 

 Centrais de Monitoramento Locais em número inferior ao descrito 
contratualmente; 

 Não instalação de "joysticks" nas Centrais de Monitoramento; 
 Unidades sem cercas eletrificadas ou com características inferiores ao contratado; 
 Não instalação de sistema de alarme;  
 Falta de comunicação do sistema de alarmes com a Central de Monitoramento;  
 Número de câmeras instaladas inferior ao previsto no contrato; e  
 Equipamentos do sistema de rastreamento da frota não disponibilizados. 

Centrais de monitoramento 

161. Quanto a estes equipamentos, a Caesb relata que a diminuição, de 11 

                                            
71 PT 17 – Entrevistas/Reuniões (e-doc 5E8C8687-e). 
72 e-DOC E49D1540-c (fl. 14/24) 
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para 7, decorreu de dificuldades encontradas nos espaços físicos, que não permitiam a 

instalação. Constatou-se que as Estações de Brazlândia, Vale do Amanhecer, Paranoá 
e ETE NORTE, que deveriam monitorar outras unidades, poderiam ser monitoradas por 

outras centrais73. 
162. Assim, informa que houve uma mudança na operação do sistema, 

resultando na criação de “Estações de Monitoramento”, inicialmente não previstas, para 

dar suporte às CMLs. Desta forma, afirma que houve um ganho na operação do sistema, 

posto que, no total, existem 18 locais de monitoramento74.   
163. A empresa Brasília Segurança reforça o argumento já exposto no 

Achado 1, de que a contratação se realizou pelo tipo do serviço, não devendo ser 
considerado cada item específico que compõe o sistema. Informa que houve um ajuste 
qualitativo, otimizando a utilização dos equipamentos e garantindo maior cobertura de 

monitoramento. Sendo os locais de monitoramentos os constantes da tabela a seguir: 
Tabela 14 – Lista de CML’s75

 
164. Alega, ainda, que a solução adotada, tornou-se mais onerosa, posto 

que, além da disponibilização de equipamentos para os 18 locais de monitoramento, a 

redução para 7 CML’s, resultou em alteração na rede de trafego de dados, sendo 

necessário adotar uma solução mais dispendiosa. 

                                            
73 e-DOC E49D1540-c (fl. 15) 
74 Centrais de Monitoramento Locais e Estações de Monitoramento, que têm funcionamento similar à 
CMLs. 
75 e-DOC E49D1540-c (fl. 63) 
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165. Por fim, aduz que efetuar glosa em decorrência de supostos itens não 

fornecidos, seria alterar a regra do jogo, uma vez que o contrato é claro quanto à forma 
de pagamento, que será realizada “pela prestação dos serviços de monitoramento 

eletrônico efeito por ‘tipo’ e não por hardware, software ou por plataforma tecnológica de 

transcrição de dados”76. 

Não instalação de "joysticks" 

166. A Caesb afirma que77, com a otimização do sistema, o uso dos “joysticks” 
tornou-se, em diversos casos, obsoleto, mantendo-se em outros locais.  

167. A contratada apresenta similar manifestação, alegando que, com a já 

descrita alteração nas CML’s, houve uma redução no quantitativo de “joysticks”. Destaca, 

também, que os modelos em utilização são de qualidade superior aos previstos no edital. 
168. Noutro giro, observa que o relatório de auditoria não apontou a existência 

do atual sistema de monitoramento utilizado (VBS da Milestone78), de qualidade superior 

possibilitando o desenvolvimento das atividades sem a necessidade de “joysticks”79. 

Cercas eletrificadas 

169.  No que concerne às cercas eletrificadas, a Jurisdicionada alega que80, 
no mesmo teor das demais explanações, as alterações, ou o motivo para não serem 
instaladas, decorrem da estrutura física de cada unidade. 

170. A Brasília Segurança, na mesma linha de raciocínio, informa que 
determinados locais, devido ao grande fluxo de pessoas nas áreas externas, não 
permitem a instalação das cercas desde o chão. Em outros casos, a existência de 

árvores ou arbustos, não permitiram que se colocasse cerca elétrica, estando a empresa 

aguardando providências de limpeza por parte da Caesb. Destaca que, nesses locais, a 

                                            
76 e-DOC E49D1540-c (fls. 18/19) 
77 e-DOC E49D1540-c (fl. 15) 
78 Segundo a Contratada, o sistema é líder mundial no seguimento e com complexidade técnica bastante 
superior ao exigido. 
79 e-DOC E49D1540-c (fls. 19/20) 
80 e-DOC E49D1540-c (fl. 15) 
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segurança é reforçada constantemente81. 

Não instalação de sistema de alarme. 

171. Neste ponto, a Jurisdicionada e a empresa são uníssonas em afirmar 

que os locais possuem sistema de alarme82. Que no caso do SIA, embora não haja 

detectores de presença, a cerca elétrica é monitorada, permitindo diversas funções 
remotas. 

172. Informam que a Unidade Sede Águas Claras possui sistema de alarme 

em seu teatro, local que tem funcionamento diverso da área administrativa. 

Falta de comunicação do sistema de alarmes com a Central de Monitoramento 

173. Na manifestação apresentada83, ambos alegam que houve um erro na 

interpretação do sistema, uma vez que, todas as unidades teriam comunicação com o 

sistema global. Algumas com o sistema de alarme e detecção de presença, outras 

apenas com a cerca eletrificada. 

Número de câmeras instaladas inferior ao previstos no contrato 

174. Neste quesito, a Jurisdicionada reforça a justificativa apresentada para 

o Achado 184, no que se refere aos quantitativos dos materiais e equiparemos dos postos 
de vigilância eletrônica, afirmando que o Projeto Básico não determinava, 
quantitativos mínimos de equipamentos, tratando-se apenas de estimativas 

referenciais. Aduz que as previsões apresentadas no Termo de Referência se baseiam 

nos diferentes portes e características das localidades classificadas. 

175. A Brasília Segurança segue a mesma linha argumentativa, 
acrescentando o entendimento de que a evolução tecnológica impõe a substituição 
de soluções ao longo do tempo, podendo resultar em diminuição de quantidades de 

determinados equipamentos e periféricos. Relata, ainda, que as características variadas 

                                            
81 e-DOC E49D1540-c (fls. 20/21) 
82 e-DOC E49D1540-c (fls. 16/17 e 21) 
83 e-DOC E49D1540-c (fls. 16 e 21/22) 
84 e-DOC E49D1540-c (fl. 16) 
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das instalações não permitem um padrão estabelecido para cada local, o que resulta nas 

alterações de quantitativos de câmeras que acabam por diferenciar do previsto no Termo 
de Referência85.  

Equipamentos do sistema de rastreamento de frota não disponibilizados 

176. No tocante a Equipamentos do sistema de rastreamento da frota não 
disponibilizados, a Caesb, bem como a empresa contratada, alegam que, devido a 
conflitos tecnológicos que foram estabelecidos entre as atualizações do sistema e as 

câmeras nas viaturas, optou-se pelo uso de "smartphones" pelos vigilantes, por ser 

uma ferramenta de maior facilidade de uso, capazes de enviar mensagens à central e 

realizar flagrantes em vídeo86. 

177. A Brasília Segurança informa, ainda, que, considerando o número de 
ocorrências e providências adotadas, nos últimos 4 anos, não há ineficiência no trabalho 

dos responsáveis pela ronda. 

 

Posicionamento da equipe de auditoria 
178. As manifestações da Caesb em conjunto com a empresa contratada 

corroboram o apontado no relatório, qual seja, os serviços não foram executados 

conforme previstos no planejamento da contratação. Nesse sentido, os interessados 

alegam que, visando atender o interesse público, foram necessárias modificações na 
operação do sistema, tal como a redução do quantitativo de centrais de monitoramento, 

ou, ainda, alega impossibilidades técnicas para justificar a ausência de instalação das 
cercas eletrificadas. Em parte de sua manifestação, a Caesb afirma que a “solução 
adotada, tornou-se mais onerosa”. 
179. Afastado o mérito dessas alterações, os interessados não apresentaram 

elementos que pudessem afastar o ponto central das impropriedades apontadas no 

relatório, que trata de mudanças na forma de execução do contrato sem a identificação 

do impacto nos custos do contrato.  

180. É flagrante a ofensa à legislação que rege os contratos administrativos, 

                                            
85 e-DOC E49D1540-c (fls. 22/23) 
86 e-DOC E49D1540-c (fls. 16 e 23/24) 
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pois é inconcebível que a execução do contrato venha sendo realizado da forma diferente 

da qual foi planejada, sem que a Administração adote medidas para ajustar o preço 
contratado e aprovar formalmente tais alterações, mediante celebração de termo aditivo, 

conforme impõe o regramento legal.  

181. Também não se mostra razoável os argumentos ofertados pelos 
interessados de que o “Projeto Básico não determinava, quantitativos mínimos de 

equipamentos, tratando-se apenas de estimativas referenciais” ou, ainda, de que 

“evolução tecnológica impõe a substituição de soluções ao longo do tempo”. O valor 

contratado deve correspondem aos custos dos serviços, assim, se há evolução 

tecnológica, e consequente necessidade de alteração do tipo ou quantitativo de 

equipamento, deve a Administração avaliar a medida, mensurar o seu impacto financeiro 

e promover os ajustes contratuais.  

 

Centrais de monitoramento 
182. No presente caso, estamos diante de uma das alterações realizadas pela 

empresa sem que houvesse quaisquer avaliações da administração e a consequente 

formalização contratual.  

183. Como apontado no presente achado, e confirmado na planilha 

apresentada pela empresa, houve diminuição de CMLs, de 11 para 7, sendo adotada 
outra forma de operação do sistema. 

184. A Jurisdicionada alega que, tendo em conta dificuldades nos espaços 

físicos, fez-se necessária uma alteração, utilizando-se “Estações de Monitoramento”, 

resultando em 18 locais de monitoramento. 

185. Apreciando algumas fotografias registradas pela equipe de auditoria no 

decorrer dos trabalhos de campo, observamos que, de fato, existem “pontos de 

monitoramento” instalado em portarias de algumas estações. Como exemplo abaixo: 
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ETE NORTE 

 

Posto de Serviço de Taguatinga 

 
Reservatório Sobradinho 

 
186. No entanto, alguns outros pontos merecem maiores considerações. 
187. Como informado pela Contratada, “Ao reduzir de 11 para 7 os centros 

de monitoramento, a rede necessária para trafegar os dados teve de ser reforçada”. 

Nota-se, da afirmação ora transcrita, que apenas 7 centros de monitoramento possuem 

trafego de dados. Portanto, os demais Pontos de Monitoramento não estão conectados 

à Central de Monitoramento Global. 

188. Desta forma, em que pese o local estar sendo monitorado, este serviço 
não está de acordo com o  previsto no Termo de Referência, pois a comunicação com a 

Central de Monitoramento Global constitui um dos serviços contratados para o pleno 

funcionamento dos pontos de monitoramento. 

189. Como já exposto na análise do Achado 1, entende-se que alegar 
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eventual dificuldade nas instalações físicas dos setores não exime a Contratada, uma 

vez que esta declara ter vistoriado e ter “pleno conhecimento das condições de trabalho 
relativas à infraestrutura”. Pior, os custos com os serviços devem estar incluídos no 

contrato, gerando enriquecimento sem causa ao particular. 

190. Destaca-se, ainda, que as Centrais de Monitoramento não previam 

apenas os equipamentos, mas também operadores do sistema. Ao instalar os chamados 

“postos de monitoramento” em portarias e guaritas, têm-se uma redução do quantitativo 

de pessoal previsto, passando-se a responsabilidade da operação aos vigilantes locais, 
que acabam desenvolvendo estas tarefas em acréscimo ao serviço originalmente 

previsto.  

191. Merece registro, ainda, que as alterações foram realizadas sem que 

houvesse quaisquer ajustes no contrato, que deveriam ser realizados por meio de 

aditivos, uma vez que descaracterizam o Termo de Referência original. 

 
Não instalação de "joysticks" 

192. No mesmo sentido das constatações anteriores, percebe-se significante 

alteração sem que tenha sido realizadas as necessárias formalidades contratuais. 

193. A supressão nos quantitativos de “joysticks”, bem como a alegada 

utilização de um novo sistema de monitoramento (VBS da Milestone), supostamente de 
qualidade superior ao previsto originalmente, e que dispensaria o uso deste 

equipamento, não foi precedida de avaliação de impacto financeiro. 

194. O fato é, o modelo previsto no Termo de Referência não foi 

implementado, sendo realizadas alterações na execução dos serviços sem a 

correspondente adequação dos custos e formalização de Termos Aditivos. 

Cercas eletrificadas 

195. Convém relembrar que o sistema de cerca eletrificada foi previsto para 
todas as unidades com monitoramento eletrônico. Considerando as características de 

cada tipo de posto, foram previstos perímetros distintos de cercamento, de forma a 
atender a realidade de cada setor. 

196. Em que pese as alegações da Jurisdicionada, aliadas à da empresa 

contratada, de que locais com grande fluxo de pessoas não possibilitariam a instalação 
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de cercas energizadas, por motivos de segurança, observa-se que, conforme apontado 

no presente achado, a auditoria identificou locais em que não existia qualquer 
movimentação de estranhos ou situações de risco, sem que, entretanto, as cercas 

elétricas fossem instaladas na forma prevista87. 

197. Nota-se o caso da ETA Piripipau88, local isolado, carente de segurança, 

onde nenhuma cerca elétrica foi instalada, como demonstrado na foto a seguir. 

 
198. Convém observar o modelo de cerca energizada ofertado pela empresa 

em sua proposta de preços apresentada no momento do certame constante das fotos a 

seguir.  

                                            
87 ETA Pipiripau, ETE Melchior, ETE Norte, ETE Sul, Sede Águas Claras, EEB Vicente Pires (Chácara 
41), UTS – Paranoazinho e Escritório Comercial da Ceilândia. (PTs 06 e 11) 
88 E demais casos apresentados a partir do § 129. 
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199. Nota-se que que constitui um equipamento adicional, a ser instalado 

independente de eventual existência de qualquer tipo de cercamento nos postos da 

Caesb. 

200. Os quantitativos previstos no Termo de Referência corroboram esta 

afirmação, uma vez que, cada tipo de posto, possuía uma metragem que deveria ser 
disponibilizada e instalada, para que fosse plenamente atendida a solução contratada. 

Tabela 15 – Medida do perímetro da cerca de acordo com o tipo de posto 

Postos de Segurança Eletrônica Sistema de Segurança Perimetral 

Tipo 1 3000 MTS 

Tipo 2 700 MTS 

Tipo 3 2000 MTS 

Tipo 4 400 MTS 

Tipo 5 150 MTS 

Tipo 6 250 MTS 
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201. Portanto, ainda que o local contemple um grande fluxo de pessoas 

estranhas em sua área externa, não existe qualquer impedimento para que o cercamento 
energizado seja realizado, podendo ser instalado no interior do posto, posicionando-se 
atrás da cerca de contenção já presente no local. 

202. No caso abaixo, percebe-se que existe espaço suficiente para a 

instalação de cerca energizada contemplando todo o perímetro do local. 

 
Perímetro Sede Águas Claras 

 

203. Convém destacar as informações trazidas pela empresa contratada89, 
de que “nos locais onde há presença de árvores ou de arbustos, a BRASILIA aguarda 

as providências de limpeza das áreas para que o cercamento possa ser realizado“ e que 

“os equipamentos para cercamento eletrificado de 3m de altura estão disponíveis para 

implantação a qualquer momento”. Nota-se, portanto, inércia da administração para a 

instalação desse importante mecanismo de segurança. 

204. Desta forma, identifica-se mais um ponto em que não está sendo 

disponibilizado o equipamento previsto no Termo de Referência e constante da proposta 

vencedora,  descumprindo-se o contrato, sem que sejam realizados os competentes 

ajustes que deveriam ser lavrados por termo aditivo, precedidos de estudos de impacto 

                                            
89 e-DOC E49D1540-c (fls. 51/52) 
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financeiro. 

Não instalação de sistema de alarme e falta de comunicação com a Central de 

Monitoramento. 

205. Embora a jurisdicionada afirme que “todas as unidades teriam 

comunicação com o sistema global”, o sistema não está atendendo da forma como foi 

formulado. A manifestação afirma que, nos casos apontados, apenas os sensores 

ligados à cerca elétrica são monitorados, não havendo detectores de presença. 

206. Novamente, importa salientar que não se trata de cumprir, item por item, 

os equipamentos e materiais listados no Termo de Referência, mas sim de utilizar um 

sistema que atenda às necessidades requeridas. 

207. Ora, o monitoramento apenas da cerca elétrica, sem que sejam 
instalados outros sensores de presença na área, não garante o controle adequado de 

presença indesejada no local. Como já descrito no item concernente às cercas elétricas, 

em alguns locais estas não podem ser instaladas a partir do solo, sendo colocadas 

apenas 3 (três) metros acima. Supondo que algum invasor corte a cerca na parte não 

eletrificada (não monitorada), não seria enviada qualquer informação à central. 

208. Portanto, a solução contratada não está funcionando a contento, pois 

deveria estar equipada com os demais sensores de presença, sendo monitorados pela 

central. 

Número de câmeras instaladas inferior ao previstos no contrato 

209. Conforme descrito no Termo de Referência90, cada Tipo de Posto 

deveria ser monitorado por um quantitativo de câmeras (externas e internas). Todavia, a 
auditoria identificou que postos do mesmo tipo, possuíam variações nos 
quantitativos. Como se observa no exemplo abaixo, determinado local tem 62 câmeras, 

ao passo que outro, do mesmo tipo, possui apenas 6, demonstrando uma variação que 

chega a mais de 1.000% em postos com a mesma classificação: 

                                            
90 Item 14.3.2 - PT 05 – Edital da concorrência CP 004/2013 (fls. 84/89 do e-doc 590CCC44-e). 
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Classificação 

do Posto 

Total de 
Câmeras 

TR 
Unidades 

Câmeras 
Existentes 

(PT 22) 
Diferença % de 

atendimento 

Tipo 1 45 ETE Vale do Amanhecer 6 - 39 13,33% 

Tipo 1 45 ETA Brazlândia 6 - 39 13,33% 

Tipo 1 45 ETE Melchior/Samambaia 62 +17 137,78% 

 

210. Ao apresentar as manifestações frente ao presente achado, a Caesb 
informa que “as tabelas de composição apresentadas no Termo de Referência se 

baseiam nos diferentes portes e características das localidades classificadas”. No 

entanto, a discrepância verificada demonstra que, ao definir os tipos de postos, que 

deveriam ter características similares, a Jurisdicionada não levou em consideração 

diversas particularidades existentes nos locais. 

211. A resposta encaminhada pela Brasília Segurança reforça tal 

entendimento, de falha na elaboração do Termo de Referência, ao propor um sistema 

de vigilância similar para locais com particularidades distintas, como se depreende do 

excerto a seguir91: 

“O dimensionamento exato de quantitativos de insumos certamente fica 
prejudicado em face não só das melhorias do sistema de segurança nas 
instalações existentes (a evolução tecnológica impõe substituição de 
soluções ao longo do tempo que podem ocasionar em diminuição de 
quantidades de determinados equipamentos e periféricos), mas também 
pela projeção de inauguração de novas instalações, com características 
variadas, haja vista que não ha um padrão estabelecido de estrutura 
(algumas unidades possuem mais ou menos áreas edificadas, outras 
possuem um perímetro diferente a ser protegido, dentre outras 
características que fazem com que os quantitativos somente sejam 
dimensionados por ocasião da confecção do projeto executivo - os outros 
critérios, como nível de criticidade, fluxo de pessoas, etc., estabelecerão o 
vínculo a um determinado ‘tipo’ de posto).” (grifamos) 

212. Não obstante essas particularidades inerentes a cada local, percebe-se 

que o Termo de Referência classificou como do mesmo “tipo de posto”, um local que 

precisaria de apenas 6 câmeras, e outro que necessita de 62, pagando o mesmo valor 

mensal para cada um.  

                                            
91 e-DOC E49D1540-c (fl. 53). 

e-DOC 8238AE9B-e
Proc 4349/2017

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8238AE9B

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=4349&filter[anoproc]=2017
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8238AE9B


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE AUDITORIA 
TERCEIRA DIVISÃO DE AUDITORIA 

 
 

 

76 

 

213. A presente evidência, aliada as demais achados, demonstram que ao 

definir os tipos de postos, que deveriam ter características similares, a Jurisdicionada 
não levou em consideração diversas particularidades existentes nos locais. Tal fator 

acaba por impactar diretamente no custo do contrato, pois, como já relatado, quando os 

quantitativos e os custos não estão bem definidos e justificados, há risco de que o 

equilíbrio do contrato não seja mantido.  

Equipamentos do sistema de rastreamento de frota não disponibilizados 

214.  A Jurisdicionada, bem como a empresa Contratada, alega que a 

disponibilização de “smartphones” para os supervisores substituiria as funções do 

sistema de rastreamento, que, por problemas tecnológicos, não puderam ser instalados. 

215. Mais uma vez repisamos que, ao participar do procedimento licitatório, a 
empresa alegou ter “pleno conhecimento das condições de trabalho relativas à 

infraestrutura”. Portanto, deveria adotar medidas para a sua plena implementação. Por 

outro lado, deve-se reconhecer que a legislação (art.65 Lei 8.666/93) permite “modificação 

do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos”. No entanto, 

qualquer alteração na forma de execução deve ser avaliada formalmente pela 

Administração, inclusive quanto ao impacto financeiro.  

216. Nos §§ 149/150 descreve-se, de forma pormenorizada, todas as 

características e configurações exigidas do sistema de rastreamento de frota, sendo, 

inclusive, cotado na proposta de preços um modelo específico que seria instalado nos 

veículos. 

217. Nota-se, da descrição dos equipamentos e das exigências editalícias, 
que o sistema possui características muito mais complexas que o simples 

acompanhamento, com troca de mensagens entre “smartphones”.  

218. A solução adotada não abrange, de forma alguma, o sistema contratado, 

que deveria possuir total rastreamento dos veículos, com recebimentos de mensagens, 

vídeos, e acionamentos remoto. 

219. Por todo o exposto, entende-se que, as manifestações trazidas pela 
Jurisdicionada não afastam o presente achado. 

220. Cumpre destacar a total passividade da Caesb frente às ações da 

Contratada. Nota-se que a empresa vem realizando a prestação dos serviços na forma 
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que lhe convém, e não nos termos necessários a realizar o serviço de vigilância de 

acordo com o previsto no edital de licitação. O que se observa é que a Brasília Segurança 
desconfigurou a contratação original, sem que haja o necessário cumprimento das 

formalidades legais, e qualquer cobrança ou interferência da contratante buscando a fiel 

execução contratual. 

 

Proposições 
221. Diante do exposto, sugere-se ao egrégio Plenário as seguintes 

proposições: 

I. Determinar à Caesb que: 

a) proceda às seguintes medidas: 

a.1) realize um levantamento dos serviços não realizados e soluções não 

implantadas, identificando o correspondente valor, de forma a proceder a 

restituição ao erário dos valores pagos a maior referente a todo período contratual, 
para fins de glosa e/ou retenção da garantia contratual, garantida a prévia defesa, 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

a.2) promova, nos termos do art. 65 da Lei de Licitações, avaliação técnica, 

financeira e jurídica das modificações introduzidas na forma de execução do 

Contrato nº 8420/2013, identificando o impacto na planilha de custos do ajuste em 

razão dos sistemas e equipamentos não instalados; 

b) implemente, nos termos do art. 67, §1º, da Lei nº 8.666/93, mecanismos de 

controle locais que garantam o efetivo acompanhamento da execução contratual, 

cientificando os responsáveis pelas unidades e supervisores sobre os termos do 

contrato, tais como: itens a serem disponibilizados, quantitativos, especificações, 

tempo para reparos. 

Benefícios Esperados 

222. Recuperação do valor pago a maior por serviços não realizados. 

Equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ajustando-se o valor dispendido pela 
Companhia aos reais custos do contrato. Aumento da eficiência da segurança. Redução 

do risco de pagamento por serviços não realizados. 
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2.1.3 Achado 3 – Contratação de serviços de monitoramento eletrônico em 
duplicidade 

Critério 
223. Constituição Federal de 1988, art. 70. Lei nº 8.666/1993, arts. 57, 66, 67 

e 87. Decreto nº 32.598/2010, arts. 41, 43, 44 e 45. Decreto nº 36.063/14. Instrução 
Normativa nº 02/2008-SLTI/MPOG. Edital, Projeto Básico e/ou Termo de Referência. 

224. Os serviços prestados pelas contratadas devem atender aos requisitos 

estabelecidos no Projeto Básico/Termo de Referência, instrumento contratual e 

legislação de regência. 

Análises e Evidências 
 
225. O Termo de Referência do Contrato nº 8420/2013, firmado com a 

Brasília Empresa de Segurança Ltda., previu dois postos de vigilância existentes na 
mesma localidade: ETA Brasília e Laboratório R1. A Estação de Tratamento de Água 

de Brasília foi classificada como Tipo 1, enquanto o Laboratório como Tipo 2. 

226. No caso, poderia se cogitar que o planejamento da contratação estimou 

que o laboratório iria necessitar de uma estrutura própria, com cerca eletrificada 

localizada somente em seu perímetro, e instalação de câmeras e sensores em 
quantitativos relevantes para justificar a contratação. 

227. No entanto, essa não é a realidade encontrada na unidade. Para fins de 

demonstração, apresenta-se a região das unidades: 
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Figura 23 – Região das unidades ETA Brasília e Laboratório R1 

228. Para atendimento da vigilância dessas unidades, instalou-se câmeras 

em todo o complexo, cercou-se ao redor das duas (sem separação), e incluiu-se os itens 

de segurança (sensores, etc.).  

229. De acordo com a soma dos postos tipo 1 e 2, o local deveria ter a 

disponibilidade do seguinte quantitativo de itens: 
 

Tabela 16 – Especificações92 dos tipos de postos de vigilância eletrônica 

Posto Câmera 
Fixa  

Câmera 
PTZ 

Perímetro 
Cerca Cartões 

Detectores 
(ativo e 

passivo) 
Capacidade 
Hardware 

Valor do 
contrato* 

Tipo 1 43 2 3000 MTS 500 10 3 discos de 2 TB R$ 17.530,51 

Tipo 2 12 1 700 MTS 200 8 1 disco de 2 TB R$ 11.126,47 

Total 55 3 3700 MTS 700 18 4 discos de 2 TB R$ 28.656,98 

*Valores originais, sem incluir posteriores reajustes. 

230. No entanto, observou-se que as necessidades das unidades seriam 

                                            
92 PT 05 – Edital da concorrência CP 004/2013 (fl. 88/85 do e-doc 590CCC44-e), quanto aos itens e 
quantitativos; e PT 18 – Proposta e Especificações Técnicas – Vigilância (fls. 26/27 do e-doc 531B5FB9-
e), quanto aos valores. 
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atendidas de forma satisfatória apenas com um posto do tipo 1, pois temos a seguinte 

realidade no local: 
Tabela 17 – Comparativo unidades ETA Bsb e Lab. R1 versus Posto tipo 1 

 ETA Brasília + Laboratório R1 Tipo 1 

Câmera Fixa 41 43 

Câmera PTZ 2 2 

Cartões 
Não foram distribuídos cartões pois o 
controle de acesso não está em 
funcionamento. 

500 

Detectores 

(Ativo e Passivo) 

Informação não disponível na Central, 
por conta da falha na comunicação do 
sistema de alarmes com o 
monitoramento. 

10 

Classificação paga Tipo 1 + Tipo 2 Tipo 1 

Valor desembolsado 
mensalmente R$ 28.656,98 R$ 17.530,51 

Perímetro Cerca 1538 MTS (estimado) 3000 MTS 

 

231. Como visto, a forma da cerca no local abarca ambos os postos. Ademais, 

a estrutura e o quantitativo de câmeras seriam supridos pela disponibilidade existente na 
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contratação de um posto tipo 1.  

232. Na própria Central de Monitoramento Global, quando verificadas as 
câmeras das unidades, não há separação entre ETA Brasília e Laboratórios, pois o 

sistema é utilizado de forma compartilhada para a vigilância dos dois locais.  

233. Na entrada do Laboratório não há cancelas, leitores de cartão ou alguma 

barreira que demonstre qualquer diferenciação no espaço físico. Existe uma cerca 

interna no local, porém não dispõe de sistema perimetral (cerca eletrificada), nem 

tampouco restringe a circulação entre os dois locais, conforme verifica-se na foto abaixo: 

 
Figura 24 – Foto entrada Laboratório R1 

234. Dentro do Laboratório há ainda um vigilante 24 horas, que fica na 

entrada de um dos laboratórios (são 3 pequenos prédios interligados). 
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Figura 25 – Laboratórios e localização da mesa do vigilante 

 

235. A separação por questões administrativas (responsáveis técnicos 
diferentes), ou ainda a necessidade de um foco na segurança com inclusão de um 

vigilante com localização específica não justifica o pagamento por um posto diferenciado. 

236. A existência de estruturas com variedade de prédios e equipamentos é 

comum em complexos de tratamento de água ou esgoto. Nem por isso a vigilância é 

cobrada à parte. Pode-se citar a ETE Norte, ETE Melchior/Samambaia e outros que 

contam com uma estrutura composta por várias edificações. 

237. Naqueles locais, um posto de monitoramento eletrônico é suficiente para 

atender as unidades em termos de itens e seus quantitativos. Veja-se, por exemplo, a 
estrutura da ETE Norte, onde é cobrado posto Tipo 1:  
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Figura 26 – Complexo ETE Norte e foco nos prédios públicos dentro da unidade 

238. Apesar de haver câmeras dentro da estrutura dos prédios, a segurança 

é de todo o local, e não específica, como na ETA Brasília em relação aos prédios dos 
laboratórios. 

Causas 
239. Aponta-se como causa das irregularidades observadas: 

a) Planejamento inadequado da contratação.  

b) Falta de fiscalização eficaz no recebimento da solução de monitoramento 
eletrônico. 

c) Inexistência de relatórios específicos dos supervisores para atestar os itens 

contratados. 
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Efeitos 
240. Pagamento desnecessário de um posto de vigilância eletrônica sem 
qualquer contrapartida por parte da contratada, resultando em dano ao Erário. 

 

Considerações do Auditado 
 

241. A Jurisdicionada aduz que não se trata de serviços de monitoramento 

em duplicidade, uma vez que as unidades (ETA Brasília e o Laboratório do R-1) são 

áreas autônomas e independentes, com gestão e funcionamentos distintos. Ainda que o 

laboratório esteja instalado dentro da área da ETA, possui cercamento e 

estacionamentos próprios93. 
242. De forma a corroborar a separação entre as unidades, discorre sobre 

fato dado em fase de alteração contratual, onde houve uma redução nos serviços de 

vigilância, como abaixo transcrito94: 

72. Para embasamento desta afirmação, é cabível a citação do ocorrido 
durante a fase de redução do contrato, realizada no período de maio a 
julho/2015. À época, a ETA Brasília dispunha de 01 (um) posto de vigilância 
humana 24h no portão principal, outro no portão de acesso a Administração 
da própria ETA e 01 (um) posto de ronda motocicleta 24h em toda a unidade, 
enquanto que o Laboratório do R-1 contava com 01 (um) posto de vigilância 
humana 12h/diurnas em suas dependências.  

73. Com a redução proposta, foram retirados: o posto de vigilância 
humana 24 h do portão de acesso a Administração e o posto de vigilância 
humana 1 2h/Diurnas do Laboratório, porque o estudo de redução realizado 
naquela época apontava para tais postos.  

74. Ocorre que, tão logo houve a desativação do posto do Laboratório, 
fomos comunicados pela Superintendência de Gestão Operacional, que 
devido a existência de depósito de produtos químicos, dentro das 
edificações do Laboratório, era imprescindível a manutenção do posto de 
vigilância, tendo sido encaminhado, inclusive, a esta Gerência o ‘Termo de 
Vistoria de Empresas que exercem atividades com Produtos Químicos’, que 
e especifico para o Laboratório do R-1.  

75. Sendo assim, foi realizada vistoria por parte desta SSAS e constatado 
que a necessidade para o local seria não de posto 12h/diurnas, mas sim de 
posto de vigilância humana 24h, devido ao armazenamento e ao 
funcionamento especifico da unidade.” 

  

                                            
93 e-DOC E49D1540-c (fls. 24/25) 
94 e-DOC E49D1540-c (fl. 24) 
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243. Aduz, ainda, que a forma utilizada para rateio dos centros de custo 

também demonstraria a independência entre as unidades. Para fins de rateio dos gastos 
com a prestação dos serviços de vigilância, o posto 24h do Laboratório tem seu custo 

direcionado apenas para a Assessoria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-PRH, 

enquanto os do portão principal da ronda motocicleta 24h, são repartidos em frações 

iguais entre a PRI e a Superintendência de Produção de Água, pois atendem as duas 

áreas. 

244. A Brasília Segurança destaca que a definição do tipo de segurança 
adequado à cada local é uma discricionariedade da Administração, e que esta presta os 

serviços de acordo com o previsto no contrato, destacando que não há que se falar em 

valor pago indevidamente, pois os serviços teriam sido efetivamente prestados95. 

 

Posicionamento da equipe de auditoria 

245. Apreciando a manifestação, entende-se que não são apresentados 

argumentos suficientes para afastar o presente achado. 

246. Embora a empresa afirme que os serviços teriam sido efetivamente 

prestados, destaca-se que diversos equipamentos e serviços são comuns aos dois 

locais, não tendo sido instalados de forma separadas. Como já descrito, na própria 

Central de Monitoramento Global, não há separação entre as unidades, sendo o sistema 

utilizado de forma compartilhada.  

247. A equipe de auditoria observou que na entrada do Laboratório não há 

cancelas, leitores de cartão ou alguma barreira que demonstre qualquer diferenciação 
no espaço físico. Equipamentos que deveriam ter sido instaladas por tratar-se de outro 

posto. 

248. Ainda que exista um posto de vigilância 24 horas próprio para cada setor, 

a tabela 15, que a seguir reapresentamos, constante das “análises e evidências”, 

demonstra que os equipamentos instalados, que atenderiam as duas unidades, teriam 

quantitativos inferiores à um Posto de Vigilância Tipo 1, mas com valores mensais 
inferiores.  

                                            
95 e-DOC E49D1540-c (fl. 25) 
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 ETA Brasília + Laboratório R1 Tipo 1 

Câmera Fixa 41 43 

Câmera PTZ 2 2 

Cartões 
Não foram distribuídos cartões pois o 
controle de acesso não está em 
funcionamento. 

500 

Detectores 

(Ativo e Passivo) 

Informação não disponível na Central, 
por conta da falha na comunicação do 
sistema de alarmes com o 
monitoramento. 

10 

Classificação paga Tipo 1 + Tipo 2 Tipo 1 

Valor desembolsado 
mensalmente R$ 28.656,98 R$ 17.530,51 

Perímetro Cerca 1538 MTS (estimado) 3000 MTS 

 

 
249. A distinção apenas por questões administrativas ou “centros de custos” 
entre unidades, não justifica o pagamento na forma contratada, uma vez que os serviços 

de vigilância eletrônica e monitoramento realizados são suficientes para atender as 

unidades na totalidade. 

250. Nota-se, portanto, falha na elaboração do Termo de Referência, ao 

caracterizar como postos de vigilâncias distintos, unidades que poderiam ser atendidas 

por sistema de vigilância único, acrescido de alguns ajustes em decorrência das 

particularidades do laboratório instalado dentro da ETA Brasília.  

251. Ainda que a Jurisdicionada entenda que a complexidade dos locais 

obrigue a instalação de postos de serviços diversos, a caracterização de cada posto deve 

levar em consideração a sobreposição de equipamentos e serviços, evitando o 

pagamento em duplicidade. 
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Proposições 
252. Diante do exposto, sugere-se ao egrégio Plenário as seguintes 

proposições: 

I. Determinar à Caesb que: 

a) reavalie os serviços prestados e a forma de remuneração dos Postos de Vigilância 

referentes à ETA Brasília e ao Laboratório do R-1, promovendo, nos termos do 

art. 65 da Lei de Licitações, aditivo contratual formalizando a eventual alteração 

nos quantitativos e valores; 

b) implemente, nos termos do art. 67, §1º, da Lei nº 8.666/93, mecanismos de 

controle locais que garantam o efetivo acompanhamento da execução contratual, 

cientificando os responsáveis pelas unidades e supervisores sobre os termos do 

contrato, tais como: itens a serem disponibilizados, quantitativos, especificações, 

tempo para reparos.  

 
Benefícios Esperados 
253. Pagamento na exata proporção dos serviços prestados, reduzindo o 

desperdício de recursos públicos por parte da Caesb. Restituição do valor pago a maior. 

2.2 QA 2 – As prorrogações, as alterações contratuais e os pagamentos dos 
serviços contratados são realizados de acordo com os ditames legais e 
contratuais? 
Foram verificadas inconsistências no processo de pagamento do contrato de vigilância. 

Quanto ao contrato de manutenção, não foram apresentadas desconformidades96. 

2.2.1 Achado 4 – Falta de pagamento do adicional de insalubridade aos vigilantes 
que operam em áreas de esgoto. 

Critério 
254. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

                                            
96 PT 15 – Pagamento Check-List (e-doc 824D9F55-e) e PT 16 – Repactuação Check-List (e-doc 
3A178AB2-e). Foram verificados também os documentos apresentados: Carta nº 13283/2017-PRA (e-doc 
4FB30678-c). 
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fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

255. Fundamento legal: Itens 1.8 e 7.3 do Termo de Referência97 do Edital 
da Concorrência nº 04/2013 da Caesb, referente às Tabelas de remunerações 

diferenciadas entre postos de vigilância humana com insalubridade e sem insalubridade. 

Análises e Evidências 
256. Verificou-se durante os trabalhos de auditoria que o pagamento das 

obrigações trabalhistas não está sendo integralmente observado, tendo em vista a falta 

de pagamento do adicional de insalubridade (que é devido aos funcionários que 

trabalham em unidades que operam com esgoto), conforme previsão na Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT em seu art. 19298.  

257. Todos os empregados consultados informaram que está sendo pago o 
chamado “risco de vida”, ou seja, o adicional de periculosidade. 

258. No entanto, a contratação dos vigilantes terceirizados considerou alguns 

postos como insalubres, diferenciando sua identificação no corpo do Termo de 

Referência, conforme item 3.8: 

                                            
97 PT 05 – Edital da concorrência CP 004/2013 (fls. 46 e 66 do e-doc 590CCC44-e). 
98  “Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo 
Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte 
por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e 
mínimo”. 
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Tabela 18 – Postos de vigilância humana 

 
259. Conforme apresentado, os postos A, C, F, H, J e M foram indicados com 

insalubridade, inclusive com um valor unitário maior que seus correspondentes, em vista 

do adicional devido. 

260. Ainda no Termo de Referência99, o subitem abaixo trata do percentual a 

ser observado e suas condições: 

“item 7.1.4: Adicional de Insalubridade de 40% (quarenta por cento), a 
ser calculado sobre o valor de salário dos profissionais de cada posto, 
somente para os postos de vigilância que atuam nas estações elevatórias 
e de tratamento de esgotos (...)” 

261. Como efeito, também a proposta de preços da licitante vencedora trouxe 

os postos de forma diferenciada, apresentando 40% de adicional de insalubridade para 
os postos acima referenciados, e 30% de adicional de periculosidade para os demais, 

alternativamente. Ou seja, não é possível o pagamento acumulado de ambos os 

adicionais, devendo prevalecer, nesses casos, o de maior valor, conforme depreende-se 

do parágrafo 2º do artigo 193 da CLT. 

                                            
99 PT 05 – Edital da concorrência CP 004/2013 (fl. 64 do e-doc 590CCC44-e) 
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Figura 27 – Diferença percentual de adicionais de insalubridade e periculosidade na proposta de preços100 

 

262. Dessa forma, para o mesmo tipo de posto existe a diferença entre um 

local insalubre ou não, com planilhas distintas e critérios para aplicação durante a 
execução contratual. 

263. Em seguida, a Ordem de Serviço101 encaminhada à empresa para início 

das atividades incluiu alguns postos a serem supridos por vigilantes com insalubridade: 

                                            
100 PT 18 – Proposta e Especificações Técnicas – Vigilância (fls. 15/16 do e-doc 531B5FB9-e). 
101 PT 19 – Ordem de Serviço – contrato de vigilância (e-doc 66943A20-e). 
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Figura 28 – Ordem de serviço com solicitação de postos com insalubridade 

264. A Contratada, Brasília Empresa Segurança, executou os serviços nos 

locais indicados, apresentando a comprovação do pagamento dos salários e encargos 
para fins de verificação da Caesb. 
265. No entanto, a equipe de auditoria não constatou pagamento aos 
funcionários referente ao adicional de insalubridade, conforme exemplificado nas 

seguintes folhas de pagamento de postos em locais de esgoto (exemplo referente a 
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janeiro/2015)102:  

 

 

 
Figura 29 – Folha analítica de postos em locais de esgoto (competência 12/2014) 

                                            
102 PT 21 – Exemplos de processo de pagamento vigilância humana – e-doc C86BDE3D-e. 
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266. Ao invés do pagamento do adicional de insalubridade (40%), a 

contratada realizou o pagamento do adicional de periculosidade (30%) para todos os 
postos, conforme resumo da folha apresentado: 

 
Figura 30 – Resumo da folha de vigilância humana – janeiro/2015 (competência 12/2014) 

267. Tal situação foi observada durante toda a execução do contrato, 

conforme demonstrado no PT 20 – Resumo das folhas de pagamento de vigilância 

humana.103 

268. Entretanto, em que pese a contratada não diferenciar os trabalhadores 

e realizar o pagamento sem distinção a seus empregados (todos com pagamento de 
adicional de periculosidade), a Caesb repassou valores diferenciados para aqueles 

lotados em locais insalubres (estações e elevatórias de esgoto). 

                                            
103 E-doc 306E22CD-e. 
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269. A relação dos postos com cobrança diferenciada é evidenciada no 

mesmo processo em que são apresentadas as comprovações de pagamento de folha. 

Seguindo o mesmo exemplo explicitado anteriormente (janeiro de 2015), aponta-se o 

valor dos postos pagos para a empresa referentes às unidades insalubres (com esgoto): 

 

Figura 31 – Postos em locais com insalubridade 
270. Enquanto que em unidades sem esgoto, referentes a tratamento de água 

por exemplo, o mesmo tipo de posto (vigilantes 24h) tinha um valor reduzido, conforme 

indicado abaixo: 

Figura 32 – Postos em locais sem insalubridade 
271. No mês referenciado, foram considerados 37 postos COM 
INSALUBRIDADE, conforme resumo de medição da vigilância humana apresentado 

pela empresa104. 

 
Figura 33 – Resumo dos postos apresentados pela empresa para fins de pagamento 

                                            
104 PT 21 – Exemplo de processo de pagamento vigilância humana (fl. 11 do e-doc C86BDE3D-e) 

A empresa contratada Brasília Segurança não comprovou pagamentos de 
adicional de insalubridade aos trabalhadores que atuam em áreas de esgotos, 
apesar de ter recebido recursos da Caesb para tanto.  
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272. O valor constante da planilha apresentada no parágrafo anterior foi 

considerado para fins de pagamento da fatura no mês de janeiro de 2015. Dessa forma, 
ressalta-se que a Caesb efetuou pagamento diferenciado para custear o adicional de 

insalubridade. No entanto, o valor não foi repassado pela empresa aos trabalhadores, 

gerando enriquecimento sem causa da empresa contratada. 

Causas 
273. Apontam-se como causas das irregularidades observadas: 

a) Falha na fiscalização do processo de pagamento; 

b) Descompromisso da empresa contratada com as obrigações trabalhistas. 

Efeitos 
274. Risco de responsabilização subsidiária do Estado em razão de eventuais 

demandas judiciais por parte dos trabalhadores. 

 

Considerações do Auditado 
275. Em síntese, a Caesb informa que, tão logo detectada tal irregularidade, 

instou a empresa a realizar os pagamentos devidos105. 

276. Por seu turno, a Contratada, alegando dificuldades financeiras 

decorrentes de decisões judiciais, informa que regularizará a situação em 60 (sessenta) 

dias106. 

Posicionamento da equipe de auditoria 
277. A manifestação da Jurisdicionada, aliada à informação da Contratada de 

que, no prazo de 60 (sessenta) dias regularizará a situação, demonstram a pertinência 

do achado. Embora haja a afirmação de que a situação será resolvida, com essa se será 

apenas em prazo vindouro, entende-se pertinente manter a sugestão de proposição a 

seguir apresentada. 

Proposições 
278. Diante do exposto, sugere-se ao egrégio Plenário a seguinte proposição: 

I. Determinar à Caesb que, nos termos do art. 71 da Lei de Licitações, exija da 

                                            
105 e-DOC E49D1540-c (fl. 25) 
106 e-DOC E49D1540-c (fl. 26) 

e-DOC 8238AE9B-e
Proc 4349/2017

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8238AE9B

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8238AE9B
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=4349&filter[anoproc]=2017


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE AUDITORIA 
TERCEIRA DIVISÃO DE AUDITORIA 

 
 

 

96 

 

Contratada a imediata regularização do pagamento da parcela referente ao 

adicional de insalubridade devido aos funcionários que trabalham em unidades 
que operam com esgoto, bem assim que promova o levantamento e quitação 

dos valores referentes aos meses anteriores; 

Benefícios Esperados 
279. Mitigação/eliminação do risco de responsabilização subsidiária da 

Caesb em face de descumprimentos de obrigações trabalhistas em relação a 

trabalhadores terceirizados. 
 

2.2.2 Achado 5 – Falhas na liquidação de despesas 

Critérios 
280. A execução dos serviços seja certificada pelo executor mediante 

emissão de Atestado de Execução e de termo circunstanciado, nos termos do Decreto 

Distrital nº 32.598/2010 e conforme dispõe o art. 73 da Lei nº 8.666/93. 

281. Além desse, o achado pautou-se na verificação da Lei nº 8.666/1993, 

arts. 29, 58, 65, 66, 67 e 73. Lei nº 4.320/1964, arts. 62 e 63. Decreto nº 32.598/2010, 

arts. 31, 41, 58, 59, 61, 63 e 64. Instrução Normativa nº 02/2008-SLTI/MPOG. Lei nº 

4.636/2011 – Conta vinculada. Edital, Projeto Básico e/ou Termo de Referência.  

Análises e Evidências 
282. O exame dos processos de pagamento dos serviços de vigilância 

permitiu constatar que não há na Caesb um sistema de controle eficiente para a fase de 

liquidação das despesas. Assim, foram identificadas as seguintes falhas relevantes no 

processo de pagamento que estão abaixo evidenciadas, conforme constatações 

verificadas no PT 15 Pagamento (Check-list)107: 

 Quantitativo de postos de trabalho de vigilância humana inferior ao apresentado 

na fatura de pagamento 

 Inexistência de relatórios ou termos circunstanciados para atestar as notas fiscais 

 Não utilização de conta vinculada para pagamento das obrigações trabalhistas 

 Ausência de conferência da carga horária trabalhada 

 Ausência de conferência do recolhimento de contribuições previdenciárias 

                                            
107 E-doc 824D9F55-e. 
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Quantitativo de postos de trabalho de vigilância humana inferior ao apresentado na fatura 

de pagamento (3 postos de trabalho inexistentes)  

283. Em visitas às unidades da Caesb para aferição das condições dos 

insumos do contrato, como uniformes e itens disponibilizados aos vigilantes, verificou-se 

que em alguns locais o quantitativo de vigilantes não condizia com o disposto no 
processo de pagamento, ou seja, o posto de vigilância indicado para o local não existia 

ou estava em quantidades inferiores ao faturado.  

284. Tal situação foi observada em três locais, conforme o quadro abaixo: 
Tabela 19 – Incompatibilidade dos postos de vigilância humana 

Unidade Postos  Postos pagos 
pela Caesb108 

Postos 
existentes109 

Diferença 
Postos  

S.I.A. 

24h sem insalubridade 3 2 -1 (24h) 

12h diurno s/ insalubridade 1 1 - 

Moto ronda s/ insalubridade 1 1 - 

Sede Águas 
Claras 

24h sem insalubridade 3 3 - 

12h diurno s/ insalubridade 2 1 -1 (12h/D) 

*UTS Taquari 
12h noturno s/ insalubridade 1 - -1 (12h/N) 

24h sem insalubridade - 1 +1 (24h) 

*Captação Taquari 24h sem insalubridade 1 - -1 (24h) 
* Unidades localizadas no mesmo local. 

285. A UTS Taquari e Captação Taquari encontram-se no mesmo local. 

Conforme visto no quadro acima, para essas duas unidades constam 2 (dois) postos de 

vigilância, que em conjunto deveriam ter um vigilante noturno/12h e outro 24h. No 
entanto, em visita apontou-se a existência apenas do posto 24h, inexistindo adicional de 

um vigia à noite.  

286. Assim, identificou-se 3 (três) postos de vigilância sem correspondência: 

24h sem insalubridade (SIA), 12h diurno sem insalubridade (Sede Águas Claras) e 12h 

noturno (UTS Taquari). 

287. A verificação pautou-se em entrevista aos vigias locais, registros nos 

livros de ocorrências, supervisores que acompanharam os trabalhos e responsáveis 

                                            
108 Último relatório verificado: Processo nº 092.002.819/2017. Medição 01/04/2017 a 30/04/2017. 
109 Visitas da equipe de auditoria. PT 07 – Check-lists Visitas vigilância humana (e-doc 91A6CC72-e) e PT 
11 – Fotos das unidades da Caesb (vigilância humana e eletrônica) – e-doc 2B028092-e. 
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pelas unidades, quando presentes. Assim, ficou apurado que tais postos não existiam, 

apesar de constarem na fatura de pagamento. 
288. A título de exemplo, pode-se destacar a unidade SIA. Apresenta-se o 

disposto no processo de pagamento do mês de dezembro de 2016110, referente à 

competência do mês de novembro: 

 

 
Figura 34 – Medição dos serviços de vigilância humana apresentada pela empresa (S.I.A.) 

289. A empresa informa que para o local disponibiliza 3 (três) postos de 24 

horas (12 profissionais), 1 (um) posto 12 horas diurno (2 profissionais), e 1 (um) ronda 

moto (4 profissionais), em um total de 18 vigilantes a serviço desse posto. 

290. No entanto, em visita ao local, verificou-se que a disposição dos 
vigilantes está assim distribuída: 

 
Figura 35 – Postos fixos vigilância humana unidade S.I.A. 

291. Além dos 3 postos fixos, há também um moto ronda 24h, verificado no 

                                            
110 Processo nº 092.007.876/2016. PT 21 – Exemplos de processo de pagamento vigilância humana – e-
doc C86BDE3D-e. 
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local. Assim, o número de vigilantes que trabalham na unidade chega ao total de 14 

(quatorze), sendo 2 (dois) postos 24h fixo – 8 pessoas (guaritas 1 e 2); 1 (um) posto 12h 
– 2 pessoas (guarita 3); e 1 (um) posto moto 24h – 4 pessoas (ronda), e não 18 (dezoito) 

vigilantes, conforme a fatura de pagamento apresentada para o local.  

292. A informação de que seriam 5 (cinco) postos, totalizando 18 (dezoito) 

pessoas, é repetida equivocadamente em todos os processos de faturamento 

apresentados para a unidade (desde de dezembro de 2013 até abril de 2017), bem como 

a informação dos postos da UTS Taquari e Sede Águas Claras. 
293. Assim, considerando a incompatibilidade quantitativa e a inexistência de 

postos de vigilância que são pagos mensalmente, aponta-se o potencial prejuízo relativo 

à sua inexecução: 

Tabela 20 – Valor pago indevidamente por postos de trabalho não fornecidos (PT 14) 

Referência Valor Total*  

24 H sem insalubridade - SIA R$ 995.998,72 

12 H Diurno sem insalubridade – Sede Águas Claras R$ 476.433,60 

12 H Noturno sem insalubridade – UTS Taquari R$ 523.011,63 

SUBTOTAL R$ 1.995,443,95 

Atualização Monetária** R$ 318.926,71 

TOTAL R$ 2.314.370,66 

                     * Faturas até abril/2017 / ** Cálculo da atualização do SINDEC até 21/06/2017. 

294. Os cálculos abrangem desde a primeira fatura (dezembro/2013) até abril 
de 2017111 e foram atualizados até a data de 21/06/2017112. Restam pendentes de 

cálculo as faturas a partir de maio de 2017.  

295. Portanto, conclui-se que a Contratada recebeu indevidamente o valor de 
R$ 2.314.370,66, referentes ao período até abril de 2017, conforme cálculo efetuado no 

PT 14 – Cálculo postos de vigilância humana inexistentes.113 

296. Ressalta-se ainda que, na Barragem Alagado/Gama, era disposto 
apenas um posto de vigilância 12h diurno, que passou, a partir de 23/03/2017, para um 

                                            
111 Conforme dados recebidos em resposta à NA 10 (e-doc 97170978-c). 
112 Data do término do cálculo efetuado pela equipe de auditoria. 
113 E-doc 51CB5264-e. 
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posto 24h. No entanto, no faturamento de abril, foi repassado pela empresa a relação 

com 2 postos 24h (itens 21 e 22, fl. 08 do Processo nº 092.002.820/2017)114. Em visita à 
unidade, foi identificada a existência de apenas 1 posto 24h.  

297. Outro fato verificado foi o pagamento de 2 postos (1 vigilância diurno e 

outro noturno) para o mesmo local (Escritório Comercial Planaltina), desde 14/01/2017, 

enquanto deveria ser pago apenas 1 posto 24h115. 

298. Assim, cabe um alerta para que a Caesb verifique esses fatos, caso 

ainda não tenha sido identificado o erro. 

Inexistência de relatórios específicos para atestar as notas fiscais  

299. Verificou que as notas fiscais/faturas não estão acompanhadas de 

relatórios emitidos pelo executor do contrato que demonstre compatibilidade com os 

serviços prestados, conforme planilha de custos (constante na proposta de preços da 

contratada e Termo de Referência) e controles da execução. São elaborados 

documentos a partir do SISFIN – Sistema Financeiro, que apenas ratificam as 

informações constantes das notas fiscais apresentadas pela empresa.  
300. Conforme determina o art. 44 do Decreto Distrital nº 32.598/2010116, a 

execução dos serviços deveria ser certificada pelo executor mediante emissão de 
Atestado de Execução e de termo circunstanciado, na forma que dispõe o art. 73 da 

Lei nº 8.666/93117. O descumprimento desse dispositivo legal expõe 

desnecessariamente a Caesb a falhas diversas, como pagamentos indevidos e 

possibilidade de prejuízo. 

                                            
114 O processo de pagamento não foi enviado, apenas a relação informada pela empresa. Assim, é 
necessário verificar se o item foi pago erroneamente. 
115 O valor de soma dos dois postos (diurno e noturno) é superior ao valor de um posto 24 horas. 
116 “Art. 44. A execução de etapa de obra ou serviço, ou o recebimento de equipamento, será certificada pelo executor 
e responsável, mediante emissão de Atestado de Execução e de termo circunstanciado, conforme o disposto no artigo 
73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Parágrafo único. No Atestado de Execução serão especificados, detalhadamente, o equipamento recebido, o serviço 
ou a obra executada, o valor, sua localização e o período de execução”. 
117 “Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei”; 
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301. Diversos processos de pagamento foram consultados118, porém, em 

nenhum deles foi identificado relatório do executor do contrato, conforme previsão legal. 
302. A falta de ateste ou atesto do número de vigilantes, mediante elaboração 

de termo circunstanciado, por exemplo, é uma fragilidade que pode resultar em 

pagamento por postos inexistentes, conforme já apontado neste relatório. Tal 

fiscalização, para ser efetiva, deve ser local e periódica, podendo ser realizada tanto por 

supervisores designados para esta aferição quanto por responsáveis locais das 

unidades. 
303. No caso, inexiste qualquer controle documentado sobre o quantitativo de 

postos de vigilantes por unidades ou de requisitos previstos para cada posto (tanto para 

vigilância humana quanto eletrônica).  

304. O executor do Contrato nº 8420/2013, no período que antecede o 

pagamento, também não elabora planilhas mensais consolidando as ocorrências 

observadas, contendo os campos: nome completo do empregado, função exercida, dias 
efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, férias, licenças, faltas, ocorrências, 

conforme previsto no item 2.1 do Anexo IV da Instrução Normativa nº 02/2008119.  

305. Como o relatório do executor não está sendo elaborado previamente aos 

pagamentos há discordância em relação ao disposto no transcrito art. 73, I-b da Lei nº 

8.666/93, bem como com o art. 61, III do Decreto nº 32.598/2010120. A ausência desses 
relatórios pode ocasionar diversas falhas, inclusive pagamentos indevidos e 

possibilidade de prejuízo. 

306. Da mesma forma, já foi exaustivamente demonstrado nesta auditoria 

inúmeras falhas relativas à ausência de quantificação correta do quantitativo de itens de 

                                            
118 Cita-se, como exemplo, os processos de pagamento: 092.000.023/2015, 092.002.184/2015, 
092.007.658/2015, 092.003.867/2015 e 092.007.876/2016. 
119 “2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura) 

2.1 Elaborar planilha-mensal que conterá os seguintes campos: nome completo do empregado, função exercida, dias 
efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, férias, licenças, faltas, ocorrências”. 
120 “Art. 61. A liquidação de despesa por fornecimento de material ou prestação de serviços terá por base as condições 
estabelecidas na licitação ou ato de sua dispensa, em cláusulas contratuais, ajustes ou acordos respectivos, e nos 
comprovantes da efetiva entrega e recebimento de material, ou de prestação do serviço ou execução da obra. 

Parágrafo único. Para a liquidação da despesa, é indispensável constar do processo: 

(...) 

III – termo circunstanciado que comprove o recebimento do serviço ou a execução da obra, nos termos da alínea “b” 
do inciso I do artigo 73 da Lei n.º 8.666, de 1993, emitido por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente”; 
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monitoramento eletrônico, que poderiam ter sido evitadas caso fossem elaborados 

criteriosamente os relatórios por parte do executor. 
307. Portanto, a inexistência de um controle documental para conferência 

tanto do quantitativo de postos de monitoramento eletrônico quanto do de vigilância 

humana constituem falha relevante, que deve ser sanada o mais rapidamente possível 

pela jurisdicionada. 

Não utilização da conta vinculada para pagamento das obrigações trabalhistas. 

308. A Lei nº 4.636/2011, que dispõe sobre provisões de encargos 

trabalhistas a serem pagos às empresas contratadas para prestar serviços de forma 

contínua, prevê121, em seu art. 2º, que a empresa contratante, no caso a Caesb, use uma 

conta vinculada para o provisionamento de encargos trabalhistas relativos a férias, 
décimo-terceiro salário e multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS por 

dispensa sem justa causa. 

309. Não foram diagnosticados depósitos que poderiam se constituir no 

cumprimento dessa obrigação legal, após a consulta dos processos de pagamento 

listados na tabela anterior.  

310. O descumprimento desse dispositivo legal pode comprometer o 

pagamento das obrigações previstas no transcrito art. 2º da Lei nº 4.636/2011, pois 

deixaria a cargo da empresa a gestão de encargos trabalhistas exigíveis. Caso já 

estivesse provisionado, anularia o risco de inadimplência quanto a essas obrigações, já 

que os recursos estariam disponíveis antecipadamente na conta vinculada, cujo saque 

seria autorizado diretamente pela Caesb. 
311. A situação atual, no entanto, deixa a Caesb exposta no caso de eventual 

não cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da Brasília Empresa de 

Segurança Ltda., visto que nesse contexto a Companhia seria convocada 

subsidiariamente, para se encarregar dos pagamentos, embora já tenham sido 

devidamente repassados pela Companhia. Assim, a ilegalidade por parte da contratada 

                                            
121 “Art. 2º As provisões de encargos trabalhistas relativas a férias, décimo-terceiro salário e multa do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS por dispensa sem justa causa, a serem pagas pelos órgãos e entidades dos 
Poderes Públicos do Distrito Federal a empresas contratadas para prestar serviços de forma contínua, serão glosadas 
do valor mensal do contrato e depositadas exclusivamente em banco público oficial.  

Parágrafo único. Os depósitos de que trata o caput devem ser efetivados em conta corrente vinculada – bloqueada 
para movimentação – aberta em nome da empresa, unicamente para essa finalidade e com movimentação somente 
por ordem do órgão ou entidade contratante”. 
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poderia, em última análise, provocar prejuízos ao Erário distrital. 

312. Dessa forma, será sugerido determinar que a Caesb regularize a 
questão, vinculando os depósitos objeto do art. 2º da Lei nº 4.636/2011 a um banco 

público de forma a tornar os recursos diretamente disponíveis em caso de necessidade 

de cumprimento das obrigações trabalhistas legalmente previstas. 

Ausência de conferência de carga horária trabalhada. 

313. Verificou-se (PT 15 e 21) que o executor do contrato não confere a carga 

horária trabalhada com base nas folhas de ponto dos empregados por ponto eletrônico 
ou meio não padronizado, conforme previsto no item 2.2 do Anexo IV da Instrução 

Normativa nº 02/2008 – SLT/MPOG122, que reporta à Súmula 338/TST.  

314. Os executores não elaboram relatórios que comprovem a análise do 

cumprimento da jornada, o que prejudica a conferência de faltas ou horas trabalhadas a 

menor, bem como eventuais glosas na fatura. 

Ausência de conferência do recolhimento de contribuições previdenciárias 

315. Verificou-se que não há, por parte dos gestores, a implementação de 

rotinas de fiscalização por amostragem da regularidade do recolhimento de contribuições 

previdenciárias e do FGTS, conforme impõe o conforme previsto no Anexo IV, item 5, da 

IN 02/2008-SLTI/MPOG, demonstrando uma fragilidade de controle na liquidação das 

despesas pela Companhia. 
316. Observou-se, ainda, que nos processos de pagamento são anexados 

documentos relativos a obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, etc. Contudo, não são 

utilizados controles padronizados, como checklist, a fim de garantir a conferência 

padronizada do fiel cumprimento de tais obrigações por parte da contratada.  

Causas 
317. Apontam-se como causas das irregularidades observadas: 

a) Inércia administrativa por parte da Caesb em providenciar a operacionalização da 

conta vinculada. 

b) Fiscalização precária, falta de informação sobre o que está sendo pago, 
inexistência de procedimentos pré-definidos para averiguar os serviços prestados.  

                                            
122 “2.2 Verificar na planilha-mensal o número de dias e horas trabalhados efetivamente. Exigir que a empresa 
apresente cópias das folhas de ponto dos empregados por ponto eletrônico ou meio que não seja padronizado (Súmula 
338/TST). Em caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, deve ser feita glosa da fatura”. 
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Efeitos 
318. Risco de a empresa contratada não cumprir com as obrigações 
trabalhistas, resultando em responsabilidade subsidiária para a Administração. 

Pagamentos por postos de trabalho não executados. 

 

Considerações do Auditado 
319. Em que pese terem sido apresentados, nas análises e evidências, 5 

pontos123 que corroboram o presente achado, as manifestações da Caesb abordaram 

apenas o descrito em relação ao quantitativo de postos de trabalho de vigilância humana 

inferior ao apresentado na fatura. 

320. A Caesb124 alega que, inicialmente, houve uma redução de postos, mas, 
no caso observado, optou-se pela manutenção da vigilância, porém, em atuação fora de 

seus locais de lotação, “pois são ‘não fixos’, podendo, inclusive, se houver urna 

determinada necessidade, voltar a prestar serviços nas unidades de origem’. 

321.  Desta forma, aduz que os postos existem e funcionam normalmente, 

porém não tem atuação em seus locais de lotação, mas em eventuais áreas da 

companhia em que seriam mais necessários. 

322. Especificamente em relação ao Posto SIA, a empresa faz uma “mea 

culpa”, informando que os vigilantes deste posto estão sendo utilizados, 

temporariamente, em funções administrativas. 

323. Quanto ao aos postos do Taquari (UTS e Captação), informa que estão 

funcionando perfeitamente, não havendo quaisquer irregularidades nestes locais. 
324. Firme nos argumentos, apresenta a tabela a seguir, com a relação dos 

postos objeto do presente achado125. 

                                            
123 Quantitativo de postos de trabalho de vigilância humana inferior ao apresentado na fatura de 
pagamento; Inexistência de relatórios ou termos circunstanciados para atestar as notas fiscais; Não 
utilização de conta vinculada para pagamento das obrigações trabalhistas; Ausência de conferência da 
carga horária trabalhada e Ausência de conferência do recolhimento de contribuições previdenciárias. 

 
124 e-DOC E49D1540-c (fls. 26/29) 
125 e-DOC E49D1540-c (fls. 28) 
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325. Os argumentos expostos pela Brasília Segurança são similares aos da 
Caesb, destacando-se a afirmação da empresa de que “não realiza o faturamento de 

postos que não tenham sido efetivamente executados, o que caracterizaria 

enriquecimento sem causa”. 

326. Em relação à ausência de conferência do recolhimento previdenciário, a 

empresa declara possuir a total regularidade destes pagamentos. 

 

Posicionamento da equipe de auditoria 
327. Embora a empresa alegue que os postos de vigilância foram 

disponibilizados pela empresa, mas realizando suas atividades em locais diversos do 

efetivamente contratados, não apresenta documentos que comprovem a efetiva 

prestação dos serviços, tampouco apresenta os relatórios ou documentos emitidos pelas 
gerencias envolvidas na alegada realocação dos terceirizados.  

328. Nota-se que, como informado, além dos descritos remanejamentos, um 

dos postos foi “convertido” em serviços administrativos, desvirtuando, ainda mais, o 

objeto contratual. Como já exposto em achados anteriores, em flagrante desrespeito à 

legislação, a Caesb vem alterando, sem as devidas formalizações legais, o contrato 
originalmente firmado. 

329. Em que pese as alegações de que os serviços de vigilância, ainda que 

em outros postos, tenham sido prestados, a ausência de comprovação não nos permite 

aferir a correta execução do serviço. Desta forma, o presente achado deve ser mantido. 

330. Entende-se necessário, ainda, que a Caesb verifique a fiel execução dos 

serviços de vigilância, procedendo a um levantamento dos serviços efetivamente 
realizados e os quantitativos faturados, identificando possível pagamento por postos de 
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vigilância não executados. 

331. Nota-se, portanto, mais uma vez, alteração na forma da contratação, 
sem a existência de quaisquer formalizações e os devidos aditivos contratuais. 

332. Por fim, a afirmação da empresa no tocante aos pagamentos 

previdenciários, não afasta a constatação de ausência, por parte da Caesb, de 

mecanismos de controle e conferência do recolhimento das contribuições. 

 

Proposições 
333. Diante do exposto, sugere-se ao egrégio Plenário a seguinte proposição: 

I. Determinar à Caesb que: 

a)  implemente a operacionalização da conta vinculada nos contratos de 
terceirização, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.636/2011; 

b) proceda a um levantamento dos serviços de vigilância efetivamente 

realizados, identificando possível pagamento por postos não executados, 
adotando, garantida a prévia defesa, medidas para proceder a restituição ao erário 

dos valores pagos a maior relativos aos postos de vigilância humana inexistentes, 

realizando o levantamento do valor referente a todo período contratual, para fins 

de glosa e/ou execução da garantia contratual, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis; 

c) reavalie os quantitativo de postos de trabalho de vigilância humana, 

promovendo, nos termos do art. 65 da Lei de Licitações, aditivo contratual 

formalizando a eventual alteração nos quantitativos e valores; 

d) faça constar do processo de pagamento, nos termos do art. 44 do Decreto nº 

32.598/2010, o relatório de ateste ou atesto ou termo circunstanciado dos 

serviços, elaborado pelo executor do contrato, implementando mecanismos de 

controle locais que garantam o efetivo acompanhamento da execução contratual; 

e) estabeleça rotina de fiscalização por amostragem de regularidade do 

recolhimento de contribuições previdenciárias e do FGTS, conforme previsto no 
Anexo IV, item 5, da IN 02/2008-SLTI/MPOG, aplicável ao Distrito Federal por 

força do Decreto nº 36.063/2014. 
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Benefícios Esperados 
334. Redução do risco de responsabilização subsidiária da Caesb em face de 
descumprimentos de obrigações trabalhistas em relação à trabalhadores terceirizados. 

Pagamento pelo efetivo serviço prestado, reduzindo o desperdício de recursos públicos 

por parte da Caesb. Recuperação do valor pago a maior por itens não executados. 

2.3 Outros Achados 

2.3.1 Achado 6 – Falha no planejamento e precificação dos serviços de 
monitoramento eletrônico. 

Critério 

335. Princípio da economicidade, pelo qual a Administração deve buscar a 

promoção de resultados esperados com o menor custo possível.  

Análises e Evidências 
336. Conforme tratado no Achado 2, a classificação do posto de 

monitoramento eletrônico previsto no Termo de Referência do Contrato n.º 8420/2013 
não levou em conta a real complexidade das unidades, conforme verificado no 

quantitativo de câmeras instaladas, por exemplo. Essa definição, de acordo com o TR, 

serviria para diferenciar os itens a serem disponibilizados, seus quantitativos e, 

principalmente, o valor a ser pago mensalmente pelos serviços.  

337. A estimativa de custos considerou as quantidades e itens listados pela 
Administração, conforme o seguinte quadro organizado de acordo com os valores 

licitados para os postos: 
Tabela 21 – Especificações dos tipos de postos de vigilância eletrônica 

Posto Câmera 
Fixa  

Câmera 
PTZ 

Perímetro 
Cerca Cartões 

Detectores 
(ativo e 

passivo) 

Capacidade 
Hardware 

Valor da 
licitação 

Tipo 3 83 2 2000 MTS 1000 20 5 discos de 2 TB R$ 23.307,10 

Tipo 1 43 2 3000 MTS 500 10 3 discos de 2 TB R$ 17.530,51 

Tipo 2 12 1 700 MTS 200 8 1 disco de 2 TB R$ 11.126,47 

Tipo 4 9 - 400 MTS 100 10 1 disco de 2 TB R$ 8.406,15 

Tipo 6 10 - 250 MTS 200 7 1 disco de 2 TB R$ 7.758,07 

Tipo 5 6 - 150 MTS 100 4 1 disco de 1 TB R$ 7.428,48 
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338. Verifica-se que a diferença entre os valores é justificada quando 

observadas as variações de quantitativos e especificidades incluídas em cada tipo de 
posto.  

339. No entanto, a designação do tipo de posto de monitoramento eletrônico 

das unidades existentes não leva em consideração os quantitativos efetivamente 

utilizados (o que define seu valor), mas apenas a titulação da unidade (estação de 

tratamento, elevatórias, reservatórios, etc.). 

340. Ou seja, não foram avaliadas as necessidades específicas de cada local 
para determinar o número de câmeras, a metragem do cercamento, o quantitativo de 

usuários a serem cadastrados para distribuição de cartões de acesso, etc. Dessa forma, 

os itens que realmente determinam o valor da solução não são utilizados para a 

classificação da unidade e a consequente remuneração dos serviços, o que demonstra 

flagrante ofensa ao interesse público e ao princípio da economicidade. 

341. Apresentam-se os seguintes exemplos de identificação do tipo de posto 
em desacordo com o disponibilizado nas unidades: 

Tabela 22 – Itens disponíveis ETA Brazlândia 

ETA Brazlândia 
(Quantitativos disponíveis) 

Comparação 
Quantidades 
Posto Tipo 1 

Perímetro Cerca 
Disponibilizado 357 MTS 

Câmera Fixa 5 43 

 
O tipo 1 tem a disponibilidade de cerca de 

3000 m. 

Câmera PTZ 1 2 

Cartões 

Não foram 
distribuídos cartões 
pois o controle de 

acesso não está em 
funcionamento. 

1000 

Detectores  

(Ativo e Passivo) 
1 20 

Classificação 
paga Tipo 1 - 

Valor 
desembolsado 
mensalmente 

R$ 17.530,51 - 

Considerações 

Verifica-se que o tipo de posto pago para a unidade tem especificações e quantitativos 
muito superiores ao disponibilizado. No exemplo, poderia ser pago o tipo 2 (vide Tabela 
21), no valor de R$ 11.126,47, ainda com a possibilidade de aumentar o número de 
câmeras e sensores, sem perda de nenhum item disponível. 

No entanto, a classificação para o posto é de Tipo 1, no valor de R$ 17.530,51 mensais. 
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Tabela 23 – Itens disponíveis Reservatório AQ-1 Condomínio Buritis 

Reservatório AQ-1 Condomínio 
Buritis 

Comparação 
Quantidades 
Posto Tipo 2 

Perímetro Cerca 

Disponibilizado 
118 MTS 

Câmera Fixa 4 12 

 

O posto tipo 2 tem a disponibilidade de cerca de 
700 m. 

Câmera PTZ 0 1 

Cartões 

Não foram 
distribuídos cartões 
pois o controle de 

acesso não está em 
funcionamento. 

200 

Detectores 
(Ativo e Passivo) 5 8 

Classificação 
paga Tipo 2 - 

Valor 
desembolsado 
mensalmente 

R$ 11.126,47 - 

Considerações 

Verifica-se que o tipo de posto pago para a unidade tem especificações e quantitativos muito 
superiores ao disponibilizado. No exemplo, poderia ser pago o tipo 6 (vide Tabela 21), no 
valor de R$ 7.758,07, ainda com a possibilidade de aumentar o número de câmeras e 
sensores, sem perda de nenhum item disponível. 

No entanto, a classificação para o posto é de Tipo 2, no valor de R$ 11.126,47 mensais. 
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Tabela 24 – Itens disponíveis ETA Paranoá 

ETA Paranoá 
Comparação 
Quantidades 
Posto Tipo 1 

Perímetro Cerca 

Disponibilizado 
264 MTS 

Câmera Fixa 8 43 

 
O tipo 1 tem a disponibilidade de cerca de 3000 m. 

Câmera PTZ 1 2 

Cartões 

Não foram 
distribuídos 

cartões pois o 
controle de 
acesso não 

está em 
funcionamento

. 

1000 

Detectores  

(Ativo e Passivo) 
3 20 

Classificação 
paga Tipo 1 - 

Valor 
desembolsado 
mensalmente 

R$ 17.530,51 - 

Considerações 

Verifica-se que o tipo de posto pago para a unidade tem especificações e quantitativos muito 
superiores ao disponibilizado. No exemplo, poderia ser pago o tipo 2 (vide Tabela 21), no 
valor de R$ 11.126,47, ainda com a possibilidade de aumentar o número de câmeras e 
sensores, sem perda de nenhum item disponível. 

No entanto, a classificação para o posto é de Tipo 1, no valor de R$ 17.530,51 mensais. 

342. Observa-se que o valor mensal pago para a Contratada relativo às 

unidades acima demonstradas não tem relação com os itens efetivamente 

disponibilizados, os quais apresentam-se em quantitativos inferiores ao inicialmente 

previsto no Termo de Referência da Concorrência nº 004/2013. 

Causas 
76. Aponta-se como causa das irregularidades observadas: 

a) Planejamento inadequado da contratação por não identificar corretamente os 

tipos de postos de monitoramento eletrônico a serem disponibilizados pela 

contratada; 

b) Classificação genérica dos tipos de postos de vigilância eletrônica que não levam 

em conta a real necessidade da contratação; 

c) Inércia administrativa por parte da Caesb em não ajustar o contrato e os postos à 

sua real necessidade. 
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Efeitos 
343. Majoração do valor do pago mensalmente por postos de monitoramento 
eletrônico diversos do contratado. 

Considerações do Auditado 

344. A Caesb alega126 que o edital foi objeto de apreciação por esta Corte, 
tendo a Decisão nº 4.054/13 autorizado o prosseguimento do certame, considerando 

cumprido o teor do item f da Decisão nº 2.472/13127, que já abordaria a questão em tela. 

345. Reforçando a tese já amplamente exposta, aduz que a precificação foi 

realizada utilizando apenas estimativas de quantidades, de acordo com o regime de 

empreitada por preço unitário, não devendo ser considerada obrigatória a execução item 

a item. 

Posicionamento da equipe de auditoria 
346. Inicialmente, destaca-se que na Decisão nº 2.472/2013, no item “g’, 

apontava a “ausência de orçamento detalhado em planilhas que expressem a 

composição de todos os custos unitários, conforme exigido no item II do § 2º do art. 7º 

da Lei nº 8.666/93, em especial com relação aos custos da vigilância eletrônica e ao 

valor dos insumos dos postos de vigilância humana desarmada motorizada com 

motocicleta e com automóvel e supervisão desarmada com automóvel”. 

347. Nos termos da Decisão nº 4.054/13, esta Corte entendeu que tal falha 
estava sanada, uma vez que a empresa apresentou “composições de todos os custos 

unitários” que constavam das folhas 839 e 1114 a 1125 do Processo Administrativo nº 

092.006793/2012. 

348. No presente caso, a análise empreendida, a época da licitação, não foi 

realizada local por local, confrontando o total de materiais e serviços orçados com a real 

necessidade de cada posto de vigilância. Buscou-se avaliar, apenas, se o orçamento se 

encontrava detalhado em planilhas que expressassem a composição de todos os custos 

unitários, conforme exigido no item II do § 2º do art. 7º da Lei nº 8.666/93. 

349. Ressalta-se que, neste momento, analisa-se a execução contratual, 

                                            
126 e-DOC E49D1540-c (fls. 29/30) 
127 “f) pesquisa de preços insuficiente, tendo em vista que não foram considerados na estimava os valores 
dos serviços de vigilância humana e de monitoramento eletrônico que vêm sendo prestados no âmbito da 
Administração Pública, a exemplo do Pregão Presencial n° 26/2012, lançado pela CEB;” 
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observando-se, na prática, os reflexos da solução adotada que, conforme descrito 

demonstrou-se que as estimativas utilizadas para balizamento do valor da licitação não 
encontram-se adequadas à realidade da execução do contrato. 

350. Os achados de auditoria apresentados no presente relatório, bem como 

as próprias manifestações da Jurisdicionada e da empresa contratada, corroboram essa 

distorção. O Achado 1 já demonstra a existência de itens não utilizados ou 

superdimensionados, como o caso dos controles de acesso. 

351. O Achado 2, no mesmo sentido, demonstra a existência de diversos 
materiais e equipamentos128 que, embora previstos no Termo de Referência, não foram 

instalados pela Contratada. 

352. Já em relação ao Achado 3, as analise e evidencias demonstram falha 

na caracterização dos postos de vigilância, ocorrendo duplicidade de serviços prestados. 

353. Portanto, verifica-se que a manifestação dos interessados não foi 

suficiente para afastar as falhas apontados no presente Achado. 

Proposições 
354. Diante do exposto, sugere-se ao egrégio Plenário a seguinte proposição: 

I. Determinar à Caesb que reavalie a classificação dos tipos de postos de 

monitoramento eletrônico em funcionamento nas unidades da Companhia, de 

modo a adequá-los à complexidade e aos custos dos serviços prestados, 
promovendo os devidos ajustes contratuais, em homenagem ao Princípio da 

Economicidade e ao interesse público. 

Benefícios Esperados 
355. Equilíbrio Econômico-financeiro do contrato ajustando-se o valor 

dispendido pela Companhia aos custos dos serviços prestados. Redução do risco de 

pagamento por itens não executados. 

                                            
128 Centrais de Monitoramento Locais em número inferior ao descrito contratualmente, não instalação de 

“joysticks” nas Centrais de Monitoramento, unidades sem cercas eletrificadas ou com características 
inferiores ao contratado, não instalação de sistema de alarme, falta de comunicação do sistema de alarmes 
com a Central de Monitoramento, número de câmeras instaladas inferior ao previsto no contrato e 

equipamentos do sistema de rastreamento da frota não disponibilizados. 
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2.3.2 Achado 7 – Inexistência de planilha de custos detalhada individualizando os 

itens inseridos nos postos de vigilância eletrônica. 

Critério 
356. As propostas devem conter especificação detalhada dos custos dos 

serviços contratados.  
357. Fundamento legal: art. 12 da Lei de Licitações c/c art. 15, inciso IV da IN 

02/2008-SLTI/MPOG, aplicável ao Distrito Federal por força do Decreto nº 36.063/2014.  

Análises e Evidências 
358. O Edital da Concorrência nº 4/2013, que apresentou a forma como seria 

conduzida a contratação de vigilância da Caesb, trouxe no seu bojo os tipos de postos 

de vigilância eletrônica, conforme visto anteriormente em outros achados. 

359. Exigiu, ainda, que cada tipo de posto deveria ter uma planilha de custos 

e formação de preços, conforme item 7.2 do Termo de Referência: 

“A Planilha de Custos e Formação de Preços de vigilância eletrônica, uma 
para cada tipo de posto, a ser apresentada pela licitante, deverá conter o 
detalhamento dos custos que compõem os preços.” 

360. Assim, o licitante deveria encaminhar não apenas o valor mensal do tipo 

de posto previsto, mas também uma planilha que detalhasse seus custos. A relevância 

desses fatores foi incluída como forma de avaliação das propostas de preços: 

“As Propostas dos serviços de segurança eletrônica serão avaliadas 
para verificar o seu atendimento a todas as condições e especificações 
contidas no edital, devendo atender ainda, sob pena de desclassificação, 
aos requisitos abaixo: (...) 

VIII. Conter planilha de preços unitários e totais, bem como composição 
de todos os preços unitários que compõem a proposta, 
contemplando todos os componentes descritos nas especificações 
dos serviços, sob pena de desclassificação da proposta.” (grifou-
se). 

361. Em que pese a descrição deixar clara a necessidade da evidenciação 

dos custos, a orientação da planilha modelo feita pela Caesb não contemplou o 

detalhamento necessário, conforme se depreende do Anexo I do Edital: 
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Tabela 25 – Planilha modelo vigilância eletrônica – Anexo I do Edital 
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362. Por sua vez, a Brasília Empresa de Segurança Ltda. apresentou na 

licitação o valor dos serviços de vigilância eletrônica tomando por base o modelo 
constante do TR, dividindo-o entre: custo de disponibilização de materiais, equipamentos 

e software; custos de serviço de instalação/desinstalação e configuração do sistema; 

custos de manutenção do sistema (serviços e equipamentos de reposição); e BDI – 

Benefícios e despesas indiretas.  
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363. A planilha de custos geral da empresa vencedora seguindo o modelo do 

Edital foi elaborada da seguinte forma: 
Tabela 26 – Planilha de custos vigilância eletrônica – valor total (licitante) 

 
364. A partir da planilha, apresentou também o custo de cada tipo de posto, 

realizando o rateio das Centrais de Monitoramento. 
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Tabela 27 – Planilha de custos vigilância eletrônica – posto tipo 1 (licitante) 

 
365. Verifica-se que a planilha apresentada, única referência de custos da 

empresa para os serviços de vigilância eletrônica, não contempla o detalhamento de 
“todos os preços unitários que compõem a proposta, contemplando todos os 

componentes descritos nas especificações dos serviços”. 

366. Como exemplo, veja-se alguns itens descritos na especificação do posto 

de vigilância eletrônica tipo 1: 
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Tabela 28 – Planilha de custos vigilância eletrônica – posto tipo 1 (licitante) 

 
367. O detalhamento desses itens seria desejável na composição de preços 

unitários, em vista da possibilidade de inexecução de alguns deles, o que poderia gerar 

uma redução do valor do posto automaticamente. 

368. Assim, a indicação dos custos unitários de itens como motor para portão, 

cancelas para controle de acesso, ou outros, seriam úteis tanto para uma redução no 

quantitativo do posto, quanto para um eventual acréscimo, representando pagamentos 
proporcionais aos gastos depreendidos pela executora do contrato, respeitando-se ainda 

as despesas e lucros devidos pela execução dos serviços. 

Causas 
369. Aponta-se como causa das irregularidades observadas: 

a) Planejamento inadequado na elaboração do Edital de licitação. 
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b) Inércia administrativa na falta de exigência de planilha que evidenciasse os custos 

unitários de cada item dos postos de vigilância eletrônica. 

Efeitos 
370. Dificuldade no cálculo de glosa de itens não executados. Quebra do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato por pagamentos não proporcionais aos 
custos. 

Considerações do Auditado 
371. A manifestação apresentada pela Caesb reforça as justificativas 
anteriores, onde alega-se que a licitação não pode ser medida peles insumos, mas por 

tipos de postos de vigilância129. 

372. Transcreve argumentação trazida pela empresa Brasília Segurança, 

onde alega-se que a forma de apresentação da planilha de preços não seria novidade. 

O Tribunal, ao apreciar o processo nº 29.739/09, teria assentido com a contratação 

utilizando planilha de formação de preços similar. 
373. Idêntica contratação teria sido realizada por meio do Pregão Presencial 

nº 26/12-CEB e Pregão Eletrônico nº 21/15-Detran, todos com a anuência desta Corte. 

 

Posicionamento da equipe de auditoria 

374. Como já dito anteriormente, a análise prévia de edital de licitação não 

possui o condão de validar eventuais irregularidades identificadas em auditoria. 

375. Ainda que outros órgãos tenham realizado certames com critérios 

semelhantes, sem uma auditoria em cada um dos contratos decorrentes destas 
licitações, não se pode afirmar se houve, ou não, as falhas ora apontadas. 

376. Os achados de auditoria constantes do presente relatório demonstram 

que houveram graves falhas na execução contratual. Caso a contratada cumprisse 

fielmente os serviços descritos no Termo de Referência, a irregularidade, ora apontada, 

não teria maior relevância. 

377. Todavia, ao proceder as diversas alterações em relação ao Termo de 
Referência, a ausência de planilha de custos detalhada, individualizando os itens 

inseridos nos postos de vigilância eletrônica, em desobediência ao item 7.2., não permite 

                                            
129 e-DOC E49D1540-c (fls. 30/31) 
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uma correta aferição dos valores incorridos na contratação, não sendo possível mensurar 

eventuais acréscimos ou reduções de equipamentos ou serviços realizados. 

Proposições 
378. Diante do exposto, sugere-se ao egrégio Plenário as seguintes 

proposições: 

a) Determinar à Caesb que exija a apresentação de planilha de custos detalhada 

à empresa contratada, incluindo os custos dos itens disponíveis no contrato, 

como requisito para eventual renovação contratual, ou futuras licitações, de 
modo a evitar a reincidência das falhas relatadas. 

Benefícios Esperados 
379. Equilíbrio econômico-financeiro do contrato ajustando-se o valor 
dispendido pela Companhia aos custos dos serviços prestados. Redução do risco de 

pagamento por itens não executados. Possibilidade de acompanhamento contratual com 

incidência de glosa imediata no caso de itens não executados. 

 

3 Conclusão 

380. A presente auditoria visou verificar a regularidade da execução dos 

contratos administrativos de prestação de serviços de vigilância e de manutenção de 

redes da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb. 

381. Destaca-se que, na amostra examinada, referente a execução dos 
serviços de manutenção de redes, relativos aos contratos nos 8532/2014 e 8535/2014, 

firmados com as empresas Geo Brasil Serviços Ambientais Ltda. e Gerentec Engenharia 

Ltda., respectivamente, não foram encontradas desconformidades.  

382. Por outro lado, diversas falhas foram identificadas com relação aos 

serviços de vigilância, relativos ao Contrato nº 8420/2013, firmado com a Brasília 

Empresa de Segurança Ltda., constituindo o foco principal da auditoria. 
383. Na primeira questão, onde buscou-se avaliar se a prestação dos serviços 

de vigilância e monitoramento eletrônico seguiram os dispositivos contratuais e Termo 

de Referência, identificaram-se diversas falhas na execução do contrato, decorrentes de 

serviços ou materiais superdimensionados e não executados, bem como equipamentos 

disponibilizados e não utilizados pela Caesb. 
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384. Em relação à segunda questão, constatou-se inconsistências no 

processo de pagamento do contrato de vigilância, consistentes na falta de pagamento 
de adicional de insalubridade e possível pagamento por postos de trabalho de vigilância 

humana não disponibilizados, aliados a falta de mecanismos de controle na fase de 

liquidação das despesas. 

385. Identificou-se, ainda, em outros achados a falha de planejamento e 

precificação dos serviços de monitoramento eletrônico e Inexistência de planilha de 

custos detalhada individualizando os itens inseridos nos postos de vigilância eletrônica. 

 

4 Considerações Finais 

386. Diante dos achados apresentados no presente relatório, concernentes a 

graves falhas na execução contratual, propõe chamar em audiência o responsável 

constante da Matriz de Responsabilização – PT 24 (e-doc 3F5CC7E0-e), abaixo 
transcrita. 

 

Achados de 
Auditoria 

Irregularidad
e 

Data (ou 
período) 

de 
ocorrência 

do fato 

Responsáve
is 

Período 
de 

exercício 
no cargo 

Conduta 
Nexo de 

Causalidad
e 

 

 

Proposta de 
Encaminhamen

to 

Contratação de 
itens não 
utilizados ou 
superdimensionad
os 

Não 
execução de 
serviços e 
equipament
os previstos 
no Termo de 
Referência e 
no contrato. 

A partir da 
execução 
contratual 
– Ordem 
de Serviço 
de 
execução 
contratual 
(24/12/201
3 – atual) 

Milton de 
Paula 

Pimentel 

Matrícula – 
50.716-4 

Fiscal do 
contrato 

CPF 

 
291.328.351

-91 

A partir da 
execução 
contratual 
– Ordem 
de Serviço 
de 
execução 
contratual 
(24/12/201
3 – atual) 

Ação 
culposa na 
modalidade 
negligência 
na 
fiscalização 
do contrato, 
ao não exigir 
a prestação 
dos serviços 
e instalação 
de 
equipament
os previstos 
no contrato. 

Ausência de 
fiscalização 
adequada 
do contrato, 
exigindo o 
seu fiel 
cumpriment
o, em 
afronta ao 
disposto na  
Lei nº 
8.666/1993, 
arts.  66, 67 
e 87 

  

Autorizar a 
audiência do 
responsável 
indicado na 
Tabela xx, com 
fundamento no 
art. 43, III, da 
Lei 
Complementar 
nº 01/1994, 
e/ou art. 269 da 
Resolução nº 
296/2016, para 
que 
apresentem, no 
prazo de 30 
dias, razões de 
justificativa 
pelas 
irregularidades 
descritas, tendo 
em vista a 
possibilidade 
de aplicação da 
sanção prevista 
no art. 57, II, da 
LC nº 01/94. 

 

Inexecução 
contratual de itens 
previstos no Termo 
de Referência 

Não 
execução de 
serviços e 
equipament
os previstos 
no Termo de 
Referência e 
no contrato. 

Contratação de 
serviços de 
monitoramento 
eletrônico em 
duplicidade 

Não 
execução de 
serviços e 
equipament
os previstos 
no Termo de 
Referência e 
no contrato. 
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387. Cumpre ainda, manifestar-nos sobre as considerações apresentadas 
pela Brasília Segurança em relação à repactuação de preços. Alega a contratada que a 

auditoria não se manifestou sobre eventual direito da interessada em adequação dos 

valores ajustados às convenções coletivas de trabalho.130 

388. Posiciona-se irresignada com pareceres emitidos pela Caesb que 

manteve posicionamento contrário à aplicação da repactuação nos moldes pretendidos. 

389. Ao realizar os procedimentos de auditoria, obedecendo o item 2.2 da 
Matriz de Planejamento (58B54F4F-e), a equipe entendeu que os critérios adotados nas 

análises técnicas e jurídicas empreendidas pelos setores competentes da Caesb 

encontravam-se adequados, não merecendo reparos ou considerações que resultassem 

em eventual achado de auditoria. Ademais, cabe ressaltar que eventual interesse privado 

não pode ocorrer com o patrocínio desta Corte, uma vez que lhe é defeso a 

intermediação de interesses particulares frente à administração pública. Essa matéria 
está regulamentada no âmbito deste Tribunal por meio do art. 1º, §1º131, da Resolução 

nº 253, de 23 de abril de 2013. 

 

5 Proposições 

390. Ante o exposto, sugere-se ao Egrégio Plenário: 

 

I.Tomar conhecimento do Relatório Final de Auditoria;  

II.Determinar à Caesb que adote as seguintes medidas, informando ao Tribunal, no prazo 

de 90 (noventa) dias, as medidas adotadas: 

a) implemente todas as funcionalidades operacionais do controle de acesso 

mediante cartão magnético, efetivando o cadastramento dos usuários de 

acordo com o perfil de acesso, conforme previsto nos itens 14.3.3.9 e 
14.3.3.14.3 do Termo de Referência do Contrato nº 8420/2013, em respeito 

                                            
130 e-DOC E49D1540-c (fl. 58/61). 
131 § 1º Na apreciação das razões de justificativa, o Tribunal não tomará conhecimento de requerimentos 
administrativos decorrentes da execução do contrato ou de quaisquer manifestações em que se busque a 
intermediação de conflitos entre as partes contratantes. 
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ao art. 66 da Lei nº 8.666/93 (Achado 1); 

b) adote medidas para adequar ao interesse público os serviços de 

automatização dos portões de acesso, promovendo os devidos ajustes 

contratuais nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ou firme aditivo 

reduzindo o valor contratado em razão da inexecução desses serviços 
(Achado 1); 

c) realize um levantamento dos serviços não realizados e soluções não 

implantadas, identificando o correspondente valor, de forma a proceder a 
restituição ao erário dos valores pagos a maior referente a todo período 

contratual, para fins de glosa e/ou retenção da garantia contratual, garantida 

a prévia defesa, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, observando, 

especialmente: 

c.1) os diversos equipamentos e serviços não disponibilizados ou 

prestados de forma diversa da previsão contratual (Achado 2); 

c.2) os serviços prestados e a forma de remuneração dos Postos de 

Vigilância referentes à ETA Brasília e ao Laboratório do R-1 (Achado 3); 

c.3) os serviços de vigilância humana não prestados ou realizados de 

forma irregular (Achado 5); 

d) promova, nos termos do art. 65 da Lei de Licitações, avaliação técnica, 
financeira e jurídica das modificações introduzidas na forma de execução do 

Contrato nº 8420/2013, identificando o impacto na planilha de custos do ajuste 

em razão dos sistemas e equipamentos não instalados (Achado 2); 

e) nos termos do art. 71 da Lei de Licitações, exija da Contratada a imediata 

regularização do pagamento da parcela referente ao adicional de 

insalubridade devido aos funcionários que trabalham em unidades que 

operam com esgoto, bem assim que promova o levantamento e quitação dos 

valores referentes aos meses anteriores (Achado 4); 

f) reavalie os quantitativo de postos de trabalho de vigilância humana, 

promovendo, nos termos do art. 65 da Lei de Licitações, aditivo contratual 

formalizando a eventual alteração nos quantitativos e valores (Achado 5); 
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g) reavalie a classificação dos tipos de postos de monitoramento eletrônico em 

funcionamento nas unidades da Companhia, de modo a adequá-los à 
complexidade e aos custos dos serviços prestados, promovendo os devidos 

ajustes contratuais, em homenagem ao Princípio da Economicidade e ao 

interesse público (Achado 6); 

h) alerte a Contratada que o não cumprimento das obrigações contratuais enseja 

as penalidades previstas no item 5.3 do Contrato de Prestação de Serviços 

(Achado 1); 

III.Determinar à Caesb que doravante, adote as medidas abaixo, informando, no prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, os resultados alcançados, para fins de subsidiar futuro 

monitoramento desta Corte: 

a) implemente a operacionalização da conta vinculada nos contratos de 

terceirização, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.636/2011 (Achado 5); 

b) faça constar do processo de pagamento, nos termos do art. 44 do Decreto nº 
32.598/2010, o relatório de ateste ou atesto ou termo circunstanciado dos 

serviços, elaborado pelo executor do contrato, implementando mecanismos 

de controle locais que garantam o efetivo acompanhamento da execução 

contratual (Achado 5); 

c) estabeleça rotina de fiscalização por amostragem de regularidade do 

recolhimento de contribuições previdenciárias e do FGTS, conforme previsto 

no Anexo IV, item 5, da IN 02/2008-SLTI/MPOG, aplicável ao Distrito Federal 

por força do Decreto nº 36.063/2014 (Achado 5); 

d) exija a apresentação de planilha de custos detalhada à empresa contratada, 

incluindo os custos dos itens disponíveis no contrato, como requisito para 

eventual renovação contratual, ou futuras licitações, de modo a evitar a 

reincidência das falhas relatadas (Achado 7); 

e) implemente, nos termos do art. 67, §1º, da Lei nº 8.666/93, mecanismos de 

controle locais que garantam o efetivo acompanhamento da execução 
contratual, cientificando os responsáveis pelas unidades e supervisores sobre 

os termos do contrato, tais como: itens a serem disponibilizados, quantitativos, 

especificações, tempo para reparos (Achados 2 e 3); 
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IV.dar ciência do presente Relatório de Auditoria, do Relatório/Voto do Relator e da Decisão 

que vier a ser tomada à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – 
Caesb e à Brasília Empresa de Segurança S/A; 

V.autorizar: 

a) a audiência, em autos próprios, do responsável indicado no parágrafo 386, 

com fundamento no art. 43, III, da Lei Complementar nº 01/1994, e/ou art. 269 

da Resolução nº 296/2016, para que apresente, no prazo de 30 dias, razões 

de justificativa pela irregularidade descrita na Matriz de Responsabilização – 
PT 24 (e-doc 3F5CC7E0-e), tendo em vista a possibilidade de aplicação da 

sanção prevista no art. 57, II, da LC nº 01/94; 

b) o retorno dos autos a esta Secretaria de Auditoria para as providências 
pertinentes. 

Brasília (DF), 23 de outubro de 2017. 
 

 
MÁRIO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO 

Auditor de Controle Externo – matrícula 1323-4 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

Sessão Ordinária Nº 5004, de 05/12/2017

TCDF/Secretaria das Sessões
Folha:............................
Processo: 4349/2017-e
Rubrica:........................

PROCESSO Nº 4349/2017-e

RELATOR : CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO

EMENTA : Auditoria realizada para avaliar a regularidade na prestação dos serviços de
vigilância humana e monitoramento eletrônico e de manutenção de redes no âmbito da
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal -  CAESB.

DECISÃO Nº 5861/2017

O  Tribunal,  por  unanimidade,  de  acordo  com  o  voto  do  Relator,  decidiu:  I  –  tomar
conhecimento: a) da Carta n.º 35603/17 – CAESB (e-doc E49D1540-c); e b) do Relatório Final
de Auditoria (e-doc 8238AE9B); II – determinar à Caesb que adote as seguintes medidas, ou
outras suficientes ao afastamento das irregularidades descritas, informando ao Tribunal, no
prazo  de  90  (noventa)  dias,  as  providências  efetivadas:  a)  implemente  todas  as
funcionalidades operacionais do controle de acesso mediante cartão magnético, efetivando o
cadastramento dos usuários de acordo com o perfil de acesso, conforme previsto nos itens
14.3.3.9 e 14.3.3.14.3 do Termo de Referência do Contrato n.º 8420/2013, em respeito ao art.
66 da Lei n.º 8.666/93 (Achado 1); b) adote medidas para ajustar ao interesse público os
serviços de automatização dos portões de acesso, promovendo os devidos ajustes contratuais,
nos termos do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, ou firme aditivo reduzindo o valor contratado em
razão da inexecução desses serviços (Achado 1); c) realize um levantamento dos serviços não
realizados e soluções não implantadas, identificando o correspondente valor, de forma a
proceder  a  restituição  ao  erário  dos  valores  pagos  a  maior  referente  à  todo  período
contratual,  para  fins  de glosa e/ou retenção da garantia  contratual,  garantida a  prévia
defesa,  sem  prejuízo  das  demais  sanções  cabíveis,  observando,  especialmente:  c.1)  os
diversos equipamentos e serviços não disponibilizados ou prestados de forma diversa da
previsão contratual (Achado 2); c.2) os serviços prestados e a forma de remuneração dos
Postos de Vigilância referentes à ETA Brasília e ao Laboratório do R-1 (Achado 3); c.3) os
serviços de vigilância humana não prestados ou realizados de forma irregular (Achado 5); d)
promova, nos termos do art. 65 da Lei de Licitações, avaliação técnica, financeira e jurídica
das  modificações  introduzidas  na  forma  de  execução  do  Contrato  n.º  8420/2013,
identificando  o  impacto  na  planilha  de  custos  do  ajuste  em  razão  dos  sistemas  e
equipamentos não instalados (Achado 2); e) nos termos do art. 71 da Lei de Licitações, exija
da Contratada a imediata regularização do pagamento da parcela referente ao adicional de
insalubridade devido aos funcionários que trabalham em unidades que operam com esgoto,
bem como  que  promova  o  levantamento  e  quitação  dos  valores  referentes  aos  meses
anteriores (Achado 4); f) reavalie os quantitativo de postos de trabalho de vigilância humana,
promovendo, nos termos do art. 65 da Lei de Licitações, aditivo contratual formalizando a
eventual alteração nos quantitativos e valores (Achado 5); g) reavalie a classificação dos tipos
de postos de monitoramento eletrônico em funcionamento nas unidades da Companhia, de
modo a  ajustá-los  à  complexidade e  aos  custos  dos  serviços  prestados,  promovendo os
devidos ajustes contratuais, em homenagem ao Princípio da Economicidade e ao interesse
público  (Achado  6);  h)  alerte  a  Contratada  que  o  não  cumprimento  das  obrigações
contratuais enseja as penalidades previstas no item 5.3 do Contrato de Prestação de Serviços
(Achado 1); III – determinar à Caesb que doravante, adote as medidas abaixo, informando, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, os resultados alcançados, para fins de subsidiar futuro
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monitoramento  desta  Corte:  a)  implemente  a  operacionalização  da  conta  vinculada  nos
contratos de terceirização, nos termos do art. 2º da Lei n.º 4.636/2011 (Achado 5); b) faça
constar do processo de pagamento, nos termos do art. 44 do Decreto nº 32.598/2010, o
relatório de ateste ou atesto ou termo circunstanciado dos serviços, elaborado pelo executor
do  contrato,  implementando  mecanismos  de  controle  locais  que  garantam  o  efetivo
acompanhamento da execução contratual (Achado 5); c) estabeleça rotina de fiscalização por
amostragem de regularidade do recolhimento de contribuições previdenciárias e do FGTS,
conforme previsto no Anexo IV, item 5, da IN 02/2008-SLTI/MPOG, aplicável ao Distrito
Federal por força do Decreto n.º 36.063/2014 (Achado 5); d) exija a apresentação de planilha
de custos detalhada à empresa contratada, incluindo os custos dos itens disponíveis no
contrato, como requisito para eventual renovação contratual, ou futuras licitações, de modo a
evitar a reincidência das falhas relatadas (Achado 7); e) implemente, nos termos do art. 67,
§1º,  da  Lei  n.º  8.666/93,  mecanismos  de  controle  locais  que  garantam  o  efetivo
acompanhamento da execução contratual, cientificando os responsáveis pelas unidades e
supervisores  sobre  os  termos  do  contrato,  tais  como:  itens  a  serem  disponibilizados,
quantitativos,  especificações,  tempo para reparos  (Achados 2  e  3);  IV –  dar  ciência  do
Relatório  de  Auditoria,  do  relatório/voto  do  Relator  e  desta  decisão  à  Companhia  de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb e à Brasília Empresa de Segurança S.A.;
V – autorizar: a) a audiência, em autos próprios, do Sr. Milton de Paula Pimentel,  com
fundamento no art. 43, II, da Lei Complementar n.º 01/1994, e/ou art. 269 da Resolução n.º
296/2016, para que apresente, no prazo de 30 dias, razões de justificativa pela irregularidade
descrita na Matriz de Responsabilização – PT 24 (e-doc 3F5CC7E0-e),  tendo em vista a
possibilidade  de  aplicação  da  sanção  prevista  no  art.  57,  II,  da  retro  mencionada  Lei
Complementar;  b)  o  retorno dos  autos  à  Secretaria  de  Auditoria,  para  as  providências
pertinentes.

Presidiu a sessão a Senhora Presidente ANILCÉIA MACHADO. Votaram os Conselheiros
MANOEL DE ANDRADE, RENATO RAINHA, PAULO TADEU e MÁRCIO MICHEL. Participou
a  representante  do  MPjTCDF,  Procuradora-Geral  CLÁUDIA  FERNANDA  DE  OLIVEIRA
PEREIRA. Ausentes os Conselheiros INÁCIO MAGALHÃES FILHO e PAIVA MARTINS.

SALA DAS SESSÕES, 05 de Dezembro de 2017

José Valfrido Da Silva
Secretário das Sessões

Anilcéia Luzia Machado
Presidente
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