
 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 
ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO 

REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA  
Nº 07/2016-DIRAD/CONAG/SUBCI-CGDF 

 
 
 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 
AUDITORIA 
 
Trata-se de relatório de auditoria de 
conformidade com a finalidade de examinar a 
Tomada de Contas Anual da unidade acima 
referenciada, conforme Ordem de Serviço  
nº  146/2014-SUBCI/CGDF, de 11/06/2015. 
 
VALOR AUDITADO 
  
A amostra selecionada para o exame dos 
processos de 2013 da Administração Regional 
da Candangolândia  totalizou: 
 
R$ 931.919,27 (este montante representa 76%  
do total das contratações)  
 
PREJUÍZO APURADO 
  
Total: Não apurado  
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Administração Regional de Candangolândia  
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subsecretaria de Controle Interno – 
Controladoria Geral do Distrito Federal 
 
 
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 
 
À Secretaria de Estado de Gestão do Território e 
Habitação, supervisora da Unidade auditada 
para conhecimento e manifestação, com vistas 
ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - 
TCDF. 
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RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na Administração Regional da Candangolândia no 
período de 12/06/2015 a 23/06/2015 com o objetivo de avaliar o Processo de Tomada de Contas Anual da 
Administração Regional de Candangolândia  no  exercício de 2013. 
 
Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
 
Mediante as falhas médias nº  3.1, 3.2, 3.4 e  4.1 e as falhas graves nº 2.1, 3.3, 3.5, 3.6 e 5.1  contidas no 

Relatório de Auditoria nº XX/2016 – DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu 

Certificado de Auditoria de REGULARIDADE COM RESSALVAS 

 
 
As principais constatações foram as seguintes: 

1 -  Irregularidades nos controles de permissionários;   
2 - Fracionamento de despesa mediante múltiplas licitações para objetos semelhantes   
3 - Direcionamento de projeto básico para contratação de artista   
4 - Ausência de justificativa para compra de materiais de construção e de documentos comprovando a sua 
utilização   
5 – Restrição à competitividade das licitações devido a ausência de divulgação dos certames   

6 - Itens de estoque com prazo de validade vencido  
7 -  Falhas apontadas em relatórios de bens - exercício 2013   
8 -  Falhas no acompanhamento de saldos registrados em contas contábeis 
9 - Não atendimento a informações requeridas pelo controle interno quanto a sindicâncias e processos 

administrativos disciplinares   
 
 
Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos:  
-descontrole no acompanhamento dos procedimentos relacionados a permissionários;  
- descumprimento de orientação normativa expressa na Lei n º 8.666/93; 
-  contratação com proposta menos vantajosa para a Administração pois se as licitações fossem agrupadas 
para a modalidade Tomada de Preços ou Concorrência haveria um maior poder de barganha em virtude da 
economia de escala;  
- contratação de atrações musicais de forma irregular, favorecendo a determinados artistas; 
- descontrole na aquisição de materiais; 
-   possíveis despesas desnecessárias para a Administração; 
- descumprimento do art. 3º e arts.  21 e 22 da LLCA;  
- declaração de nulidade da licitação; 
- possíveis despesas desnecessárias e perda de material com prejuízos para a Administração; 
- não comprovação de atendimento às recomendações da Coordenação Geral de Patrimônio,  conforme 
constam dos  Relatórios;  
-  manutenção de falhas apontadas; 
- baixa fidedignidade dos dados contábeis; 
- impossibilidade do controle interno de realizar a contento trabalhos afetos à sua área de atuação. 
 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à Administração Regional da 
Candangolândia no sentido de que a mesma promova os ajustes necessários para a solução dos pontos de 
auditoria evidenciados no presente relatório.  
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