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Processo n.: 

Unidade: 

Assunto: 

Exerci cio: 

040.000.739/2012 

Administra9百o Regional de Planaltina 

AUDITORIA DE CONFORMIDADE EM TOMADA DE CONTAS 

ANUAL 
2011 

Folha 
P,xc.: 040.000.73912012 
Rub 一 	 Mat. ii' 

Senhora Diretora, 

Apresentamos os resultados dos trabalhos de auditoria de conformidade com a 
finalidade de examinar a Tomada de Contas Anual da Unidade acima referenciada, nos 
termos da determinaAo do Senhor Controlador-Geral, conforme Ordem de Servi9o 
no li Le20l2・CONT/STC 

1・  ESCOPO DO TItABALIIO 

Os trabalhos de auditoria foram rcalizados na sede da Administra9'o Regional 
de Planaltina, no periodo dc 02/05/2012 a 01/06/2012, objetivando verificar a conformidade 
das contas das contas da Administraao Regional dc Planaltina, no exercIcio de 2011. 

Nきo foram impostas restri96es quanto ao m'todo ou' extens'o de nossos 
trabalhos. 

A auditoria foi realizada por amostragem visando avaliar e emitir opiniio sobre 
os atos de gesto dos respons』veis pela Unidade, ocorridos durante o exercicio de 2011, sobre 
as gestes or9amentria, cont'bil, financeira, patrimonial e de suprimentos. 

Foi realizada reuni'o de encerramento em 01/06/2012, com os dirigentes da 
unidade, objetivando dar conhecimento das constata9es obtidas pela equipe de auditoria, 
oportunidade em que os gestores p"blicos se manifestaram, e apresentaram esclarecimentos 
adicionais, justificativas, ou documentos comprobat6rios a respeito dos atos e fatos 
administrativos sob sua responsabilidade, que foram considerados ncstc relat6rio. Na referida 
reuni'o foi lavrado documento, acostado s lis. 281/291 do Processo 
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EXPOPLAN 1388.7424001.30 

135.000.348/2011 Contra:K.10 dc empress especial! ea& era =enigma dt 
talmninte pens memo Semana do Pi mentho da TEICII8 FA 

mnt Propepnda • CNN n• 
1.988.74210001-30 

RS 46370,00 

Commode de minima especializada em montagem dl Front Propaganda -C'NPJ n^ RS 68.066,00 
135.000.696/2011 Urinals para realizaello do 300 Congresso da Molha d 1.988.742/0001-30 

Plana Rine 
Contnnacto de ar.preas especializada an moan= dc rout Propaganda - C74P3 a' as 62.720,00 a 

135.000.61612011 estruturas pare os OW:UM 	i) Dia temiinco e 2) Bad 1.988.742/0001.30 R155.055.00 
Estudantil 

135.000.617/2011 Coolnitaello de °mineral °specialized* ern moningem dc 
estruturas patio evento Desfile Civioo 

Front Propaganda - CNRIn. 
1.988.741/0001-30 

RS 61.035.00 

Cuninnamlo de empress especializada ore stionagan & font Proposers& • CNN n• RS 29.70003 a 
135.800.706/2011 estrutorn para co name: I) Quitifleendo a Lamy 

pabtx Da W e 2) Qualificando os Mlles* V 
1.988.742/0001.30 RS 2820%00 

135.000.6202011 Frei entente de 2 eaminhOes tipo gaiola para a EXPOPLAN RS 7.950,00 
PF '140.792S71-40 

Fretamento &Mu., caminhontte e mini trio pan a V ill RS 7.878,00 
EXPOPLAN PF "*.792.971••• 

l.
135.0,1621/2011 

C PANES CNN RS 2.400.00 
Cabello de tendas 10.861.113/MI-35 (Claudia 

135.000.610/2011 DIMS Pinheiro — ME) 

135.000.561(2011 Meagan Artesanal pata a VIII EXPOPLAN CPF RS 7.987,00 
"383131." 

¼nann,az Fascia Neto —ME RS 7.989.00 

135.000.41112011 
7ecido pars a Fen do Divino 'NPJ 00.673.137/0001-07 

135.000.706/2011 &suture pare a ralizaello do even to Qualificando a font Propaganda - CNR1 re, as29.700,00 
Espaços Públicos IV e V 1.988.74210001-30 R128.200.00 

135.060.283/101 I Anima pan a Fein do Prodistor Rusal no Nikko Rural de linda Real, CNP1 RS 18.000.00 
Tabs:ingot O.450.S781000l-19 

135.000.579/20:I Trokus pan eventos esportivo do Anivaalrio de Manakins iinpiona trof6us. RS 7.967,05 
ThIPJ n'08.489.016.0001-11 

TOTAL 2.82010045 

Manifesta弾o do gestor Manifestaçáo do gestor 

Consta no prescatei cm que, mesmo diante de in'meras carticias que demandam 
pequenas obras e servi9os, esta unidade priorizou a realiza悼o山cycntos Avaliando 
as condiF6es existences A' poca, foi possivel detectar que durante metade do ano 
houve escassez de profissionais que atuassem na parte de obras desta R, motivo 
pelo qual, apenas em 21/0612011 (DODF n 120, Se'lo II, Fag. 01) com a nomeaao 
do Diretor de Obras, foram possiveis realiza6es dc projetos que resultaram nas 
licit町Ocs, cntrctanto, apenas no ano subsequentし  

Consta no presente item que, mesmo diante de inCincras carencias que demandam 
pequenas obras e serviços, esta unidade priorizou a rcalizaçao de eventos. Avaliando 
as condiçaes existences th epoca, foi possivel detectar que durante metade do ano 
houve escassez de profissionais que atuassem na pane de obras desta RA, motivo 
pclo qual, apenas ern 21,06/2011 (DODF n• 120, Seçáo II, Pig. 01) com a nomeaçao 
do Diretor de Obras, foram possiveis realizaybes dc projetos que resultaram nas 
licitações, entretanto, °perms no ano subsequent°. 

Anlise do Controle Interno Anilise do Controle Interno 

Mesmo sem haver necessidade da manifesta9喜o do gestor, um vez que o 
Relatrio Preliminar n'o continha recomenda9且o para o ponto, permanece o registro do que 
foi informado ao Controle Interno, assim, no h recomenda"o para este item. 

Mesmo sem haver necessidade da manifestação do gcstor, um vez que o 
Relatório Preliminar nrio continha recomendaçáo para o ponto, permanece o registro do que 
foi informado ao Conuole Interno, assim, flat) hi recomendaelo para este item. 
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2- GESTAO DE SUPRI1VIENTOS DE BENS E SERVICOS 2 - GEST71/2.0 DE SUPRIMENTOS DE BENS E SER'VICOS 

Preliminarmente, verificamos que a Unidade realizou vrios eventos, sendo 
comum que detenninado evento fosse fracionando em vArios Processos, se utilizando de 
inexigibilidade de licita 五o, dispensa de licita9'o e, o que era mais evidente, Ades'o a Ata de 
Registro de Pre9o. 

Preliminarmente, verificamos que a Unidade realizou %tips eventos, sendo 
comum que determined() evento fosse fracionando em varios Processos, se utilizando de 
inexigibilidade de licitação, dispensa de licitação e, o que era mais evidente, Adesdo a Ata de 
Registro de Prep. 

Observamos, tamb6m, a prhtica na Unidade de, ap6s encerrar determinado 
processo de presta"o de servi9o para eventos, sem o formal encerramento processual, a 
continuidade ao processo juntando novos documentos para realizar outro evento, sem cumprir 
todas as formalidades exigidas pelas normas, tais como pesquisa de pre9o, parecer da 
Assessoria Juridica, nomea9きo e relat6rio do executor, como observamos nos Processos ns 
135.000.181/2011, 135.000.18212011, 135.000.238/2011 e 135.000.70612011, a seguir 
come atados. 

Observamos, também, a prfitica na Unidade de, após encerrar determinado 
processo de prestação de serviço para eventos, sem o formal encerramento processual, a 
continuidade ao processo juntando novos documentos para realizar outro evento, sem cumprir 
todas 	formalidades exigidas pelas normas, tais como pesquisa de prep, parecer da 
Assessoria Juridica, nomeaçâo e relatório do executor, como observamos nos Processos Ifs 
135.000.181/2011, 135.000.182/2011, 135.000.238/2011 e 135.000.706/2011, a seguir 
comentados. 

A empresa Front Propaganda, CNPJ n。  01.988.742/0001・30, foi a que mais 
recebeu para a realiza9'o dos eventos na Unidade, R$ 1.276.713,00. Foi contratada para 
realizar cerca de 24 (vinte e quatro) eventos, em todos fornecendo estrutura mediante Adeso 
a Ata de Registro de Preo n。  011/201 l-UFAM/PROGF, oriunda do Preg且o Eletr6nico 
no 152t2010-SJDEC da Funda9百o Universidade do Maranh'o. 

A empresa Front Propaganda, CNPJ n° 01.988.742/0001-30, foi a que mais 
recebeu para a realização dos eventos na Unidade, RS 1.276.713,00. Foi contratada para 
realizar cerca de 24 (vinte e quatro) eventos, em todos fornecendo estrutura mediante AdesAo 
a Ata de Registro de Preço n° 011/2011-UFAM/PROGF, oriunda do Pregão Eletrônico 
n° 152/2010-SEDEC da Fundação Universidade do Maranhao. 

Verificamos v'rias irregularidades na contrata9百o das empresas para prestar 
servi9os ' Unidade, o que relatamos a seguir 

Verificamos varies irregularidades na contratação das empresas para prestar 
serviços Unidade, o que relatamos a seguir. 

2.1 - OBJETO CONTRATADO POR ADESAO A ATA DE REGISTRO 
DE PRECO NAO PREVISTO NO PROJETO BASICO 

2.1 - OBJETO CONTRATADO POR ADESÂO A ATA DE REGISTRO 
DE PRECO NA() PREVISTO NO PROJETO BÁSICO 

A Administra 百o Regional, objetivando loca9ao de estruturas pan os eventos a 
seguir relacionados, contratou objetos/servi9os nきo previstos nos Projetos Bsicos da empresa 
Front Propaganda, CNPJ no 0l.988.742/000I-30, mediante Ades昏o a Ata de Registro de 
Pre9o n。  011/201 1 ・UFAMIPROGF, oriunda do Preg百o Eletrnico a。  152/201 0・SIDEC da 
Funda o Universidade do Maranho. 

A Administração Regional, objetivando tom* de estruturas para os eventos a 
sepia. relacionados, contratou objetos/serviços não previstos nos Projetos Bisicos da empresa 
Front Propaganda, CNPJ n° 01.988.742/0001-30, mediante Adesão a Ata de Registro de 
Prep n° 011/2011-UFAM/PROGF, oriunda do Pregão Eletrônico n° 152/2010-SIDEC da 
Fundação Universidade do Maranhao. 

A contratada encaminhou ' Unidade planilha or9ament'ria prevendo 
objetos/servi9os nきo previstos nos Projetos B'sicos e a Unidade efetivou os pagamentos de 
acordo com a planilha da empresa. Logo, contatava-se o que era ofertado pela empresa, no o 
que estava previsto nos Projetos B五sicos, conforme registramos a seguir: 

A eontratada encaminhou 	Unidade planilha orçametnária prevendo 
objetos/serviços não previstos nos Projetos Bisicos e a L;nidade efetivou os pagamentos de 
acordo com a planilha da empress. Logo, contratava-se o que era ofertado pela empresa, nio o 
que estava previsto nos Projetos Básicos, conforme regish-amos a seguir: 

PROCESSO N.' OBJETO VALOR RS OBJETO CONTRATADO NÃO PREVISTO NO 
PROJE70 BÁSICO E NIO JUSTIFICADO 

135.000.182/2011 

Contratacio de enamel 
apecaaada au 
montage= de astaturis 
pare a CV6111011: I) Festa 
do Divino; e 2) Vesta de 
Sao Job o  

RS 31849000 
RS 70.000,00 

I) Para 010 evade, Fats do Divine, Its. 129‘131: 
- 	Esounira 	Box 	'Dal. 	476 	tn1, 	ao 	valor 	total 	d 
RS 197.000,00: 
fr 	Coordenador 	da 	cantos, 	ao 	valor 	total 	d 
RS 6.480,00; 
- 	Place 	do 	ea 	escavado 	Inox, 	ao 	valor 	10131 	dc 

• - 	 - 	• V- -• 
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文ad,山de Estado de transparticla e Contr&e Secretorla de Estado de Transpartxla e Controle 6d.4l 6641 

11.1 11.250,00; 
- Cadeiras aeolchoades nu cores azuis oa ma's, ao wart 
total de R540.800,00. 
2) Para o r nano, Fate de Sio Joao, fs. 213/214: 
- 	Estrutura 	Box 	Truss, 	66 	MI, 	ao 	valor 	total 	dc 
RS 42.240,03; 
- 	Coordenador 	de 	evanos. 	Ito 	valor 	total 	de 
R$ 720,00; 
- Refletor, RS 1520,00 

.000.  1_0 	647/2011 
Kooeatacio 	de 	service, 

an a realização da VIII 
EXPOPIAN 

RS 351.285,00 - 	Estrutura 	Box 	Tnus., 457 	ml, 	so 	valor 	total 	de 

R$ 292.480,00. 

135.000.348/011 

Contratação 	de 	anprea 
easecializada 	esrI 
montagem 	do 	catnaton4 
part evento Semana d 
Pimento de Tennant 

RS 46.770,00 
F 	Estrus= 	Box 	Inns, 	67 	in', ao 	valor 	to:al 	de 
IRS 32.160,00. 

13$.000696/201I 

Contratação 	de 	empresa 
especializada 	em 
montagem 	de 	Estruma 
pa.-a 	realização 	do 	30' 
Canvas° da Mother de 
Plantains 

RS 68.066.00 

- Place an 'calico, espessura de 15ram, 4 Rios, com 
pietism cm urna cor e aplicação do brado de UFMA cm 
metal, colorido em alto relevo. A placa clewed iscluir 
parefusos especiais, corn buchas pars fixação, 400 unidades, 
ea valor unalrio de RS 55,00, to total de a s 21000,00; 
- 	Banisters 	Box 	Inns, 	24 	ral, 	ao 	valor 	total 	de 
RS 11.520,00; 
- Cadeirts acolcIrcedas MU Colts azuis 01.3 pmts.. to valor 
otal dc R15.400,00 

135.000416/011 

czWitt de empresa 
spocializada 	em 
rontegem 	de 	entuturas 

	

a os eventot 	1) Dia 
tico 	e 	2) 	Flaile 

rodent', 

RI 62.720,00 e 
RS55.055,00 

I) Para o I° event°, Dit Temitko: 
• Battuturs 	Box 	Tniss, 	133 	nil, 	no 	valor 	total 	de 
RS 42.560,00; 
2) Para • 2' mans, Belle Estudantil: 
- 	Estrutua 	Box 	Tmss, 	300 	MI, 	60 valor 	total 	de 
RS 48.000,00. 

135.000.617/2011 

Contratação 	de 	empresa 
especializada 	em 
cxyatagem 	de 	eanumras 
para 	o 	evento 	Desfile 
Chico 

RS 61.035,00 
&Ireton Box Trios, 360 	 total dc f. 	 in3, 	so 	valor 

IRS $7.600,00. 

335.000.706/011 

'ontnitocio 	de 	crows& 
pecialluda 	an 
etas= 	de 	estruomas 

pars 	os 	motor. 	I) 
•alificando 	os 	Espaços 

úblicoe 	IV 	e 	2) 
alificando os 	aspaaos 

	 psiloos V  

RS 29.700,00 e 
RS 28.200,00 

1) Pant 1° 'recto, Qualificando es Pa blicos IV: 
- 	Start 	Box 	Truss, 	30 	m?, 	ao 	vair 	total 	de 
RS 4.800,00; 
• Lanche, o tipos de stICO, sandulches tipo hambúrguer c 
ilium minesel, 1.1100 mud, ao valor total de RS 18.000.00 
2) Para 020 met*, Qualificando as Públicos V: 
• Euratom Box Tress, 20 m2, ao valor total de RS 3.200,00; 
• Lanche, o tipos de suco, sandulohu tipo hambrirguer el 
Iglu mineral, 1.800 unit so valor total de RS 18.000,00. 

A Lei n。  8.666/93, no art. 7。, vincula a contrataao ao objeto/servio previsto 
no Projeto BAsico. Logo, o Projeto Bsico traz a real necessidade da Unidade, sendo vedado o 
fornecimento de material ou servi9o sem previsAo neste instrumento, e a responsabilidade de 
quem deu causa a irregularidade. 

Portanto, os objetos/servi9os fornecidos, nAb correspondem' s necessidades 
apontadas nos Projetos B'sicos. Conclufmos que a Unidade utilizou-se de adesao a ata de 
registro de preo "pr-forma", para cumprir formalidade legal que pudesse justificar 
contrata9'o de servi9os diversos dos previstos nos Projetos Bsicos. 

A Lei n° 8.666/93, no art. 7°, vincula a contratação ao objeto/serviço previsto 
no Projeto Banco. Logo, o Projeto Bfisico traz a real necessidade da Unidade, sendo vedado o 
fornecimento de material ou serviço sem previsAo liege instrument°, e a responsabilidade de 
quem deu causa a irregularidade. 

Portanto, os objetos/serviços fornecidos, nib correspondem ás necessidades 
apontadas nos Projetos Basicos. Conclufmos que a Unidade utilizou-se de adesão a ata de 
registro de preço "pre-forma", pan cumprir fonnalidade legal que pudesse justificar 
contratação de serviços diversos dos previstos nos Projetos Bisicos. 
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Secretaria de Esはkde Transpar&da e Controk 7 dc4l 

Man'にsta'ao ao ges to r 

E mencionado pelo documento que"contrata96es cumpnriam as determina るes da 

contratada, nfto sendo, pois o reflexo do previsto no Projeto Bsico. Tal fato carece 
de informa9es coriipleinciitarcs. 
Restam nos autos evidenciada propo*ta com itcns que divergem do projeto inicial 
As circunstncias ‘印oca evidenciaram que a adeslo'Ata de Registro de Preo 
seria o procedimento mais adequado, tanto pela ccleridadc e economia, quanto aos 

valores apresentados. Conquanto tat vantajosidade, ap6s contanto e havendo as 

devidas tratativas com a empresa, nio se restou verificado que o oramcto, embora 
com valor inferior ao devido pela presta9'o dos servi'os necessrios, divergiam do 

Projeto B山ico, conquanto estivessem aqum do or9ado 酬a empresa para a 

realiza"o do mesmo evento 
Portanto, o que dc 血to tinhlamnos seria uma inadequa9ao quanto' proposta. sendo os 
servios prestados nos termos do Projeto B'sico e, por vezes, por solicita''o dos 
responsveis pe!o evento corn acrscimo de hens, quer sejam petos叫)rescntados na 
Ata aderida, quer por meios prprios deste. Tal fato' comprovado pelos executores 
que atestaram a execu9'o nos tern・o・ do Projeto 
Com o fito de esclarecer algumas possiveis incongruencias entro o contratado e o 
Previsto no Projeto B'sico,5 cr instaurada comisso sindicante para avalia'o. 

Anlise do Controle Interno 

Discordamos da manifesta9lo do gestor, tendo em vista que o art. 70 da Lei n。  
S.666/93, vincula a contrata9'o ao objeto previsto no Projeto B'sico. Portanto, as contrata96es 
no podem estar vinculadas s propostas das empresas, pelo contrrio, propostas em 
desacordo com o Projeto Bsico devem ser descartadas. Neste raciocinio, a proposta da 
contratada deve ser rigorosamente vinculada ao Projeto Bhsico, o que n百o ocorreu no caso em 

an'lise 

Recomenda‘るe.s 

a) cumprir os dispostos na Lei no 8.666/ 1993, cm especial executando o projeto 
bsico fielmente como previsto no Processo; e 

b) proceder s apura9るes de natureza disciplinar, com base no art. 211, da Lei 
Complementar n。  840/2011, objetivando promover a apura9ao de responsabilidade. E caso 
fique configurado prejuizo ao er'rio, instaurar tomada de contas especial, conforme previsto 
na Resolu戸o no 102, de 15/07/1998・TCDF, c/c a Instru9豆o Normativa ri.。  05/2012-STC. 

2.2 ・  CONTRATAC入O DE OBJETO COM QUANTITATIVO 
SUPERIOR A NECESSIDADE PARA REALIZAR O EVENTO E AO CONTII)O EM 
ATA DE REGISTRO DE PRECO 

Observamos que a Administra9ao Regional de Plarialtina adcriu" Ata de 
Registro de Pre9o n。. I52/2O1O-STDEC - Universidade Federal do Maranh百o, contratando 

BOX TRUSS (estrutura modular em alumInio, utilizada como suporte de ilumina9百o, som, 
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Ed. Anexo do Pal'cio do Buriti, [4 Andar, Praa do Buriti, CE!' 70O75 ・9OO ・  BraslliaーDF 

Fone(s) (6り 2108・3301 一 Fax(61)2108・3302 
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stands promocionais, dccoraAo de eventos, suporte para teloes em palestras e workshops ou 
qualquer outra fun9百o que precise de alta capacidade de carga), em quantidade superior ao 
necessArio/utilizado para realizar o evento. 

stands promocionais, decoração de eventos, suporte para telões em palestms e workshops ou 
qualquer outra função que precise de alta capacidade de carga), em quantidade superior ao 
necessiftrio/utilizado para realizar o evento. 

• 
PROCESSO N.' OBJETO VALOR 11.5 

TAMA!400 DO PALCO 
PRCV1STO PARA 0 

INRNTO 

QUANTITATIVOIVALOR TOTAL DO BOX 
TRUSS PACO PELA UNIDADE 

135.000.182/2011 

Contratado de crones§ 
ospecializsda wa 
montagem do estnguras 
pare os eventos: I) Fait 
do Divino; o 21 Fats de 
Sb logo 

338.490,00 
90.000310 

' 1) Para o I onto. 
rests do Mims: Pidoo 
12x8m (fls. 31 c41); 
2) Pan 020 condo, 
Feats de Sao Joao: 
Paco 12x8m (IL 209); 

3) Pars. 1° event*, Pots do Divines, f.s. 129/13:: 
- Estrotura Box Truss, 476ns' so valor total de 
R$ 197.000,00; 
2) Pan o 2° evento, Pests de SM Julio, ne 
213/214: 
- Estrum:a Box Tnen, 66 re ao valor total de 
R4  L240,00 

135.000.647/2011  

Contort:WM do serviço 
para a realizaçio da VIII 
EXPOPLAN 

351255,00 Palco 14.10m (0.0)) Estratura Box Truss, 457 err' so nlor total de  
292.480,00. 

135.000.3484011 

Contntnito do empress 
especializada 	cm 
monitions dc estruturas 
pars memo Semana da 
Parneago da Diquara 

46.770,00 Palo° 07x08rn (0.21) 
- Estrutura Box Truss, 67 re ao valor total 
R$32.!6000. 

135.000.69672011  

Cuntrataçgo de empress 
especializada 	ern 
montagem de F-strutura 
pars realinflo do 300 
Congresso da Mather de 
Plana hint 

68,066 00 
' 

Dois pakco, 4x6rn cads 
(fl. 05) 

Earn:tuts Box Truss, 24 m' so valor total 
11.520.0k 

135.000616/2011 

Contratagio de empresa 
especializada 	ern 
montagem de contras 
pans 09 eventos: I) Dia 
mtr-Vico 	e 	2) 	Baile 
Estuda mil 

r

inunio do empresa 

62.720,00 
55.055,00 

Dois 	Palcos, 	12x08m 

cath al") 

1) Para o I. events, DS Tanitito: 
- Estrutura Box Truss. 133 re ao valor total de 
RS 42.560,00; 
2) Para. 2° <note, Bane Sandman: 
• Estruturs Box Thies, 300 re, ao valor tout de 
RS 48.000,00. 

135.030617/2011 

specializada 	cm 
ono gnu de estruturas 
ars 	o evento 	Desfile 
'oleo 

61.031,00 Folsom:a 401a(104) 
Emma Box Tnus. 360 m' ao valor total 
57.603,00. 

135.000.706/201 1 

Contratado de emotes, 
espealizads 	cm 
montagem de cstruturas 
pan 	os 	evaitos: 	1) 
Qualificando os Espaços 
Pubbcos 	DI 	e 	2) 
Qualificando 	os 
Públicos V 

29.700,00  
28.2coo 

Dois 	Pokes, 	06x04m 
para coda evento (0s.04 
e 67) 

I) Pan o 15 evento, Qualltleando 03 Públicos IV: 
• Estrutura Etas Truss, 30 re ao valor total do 
RS 4.800,03; 

2) Para o 26 evento, QuallGeando os Priblicos V: 
• F.struturs Box Tram, 20 re ao vain tmal de 
RS 3.200,00. 

DIMENSÃO TOTAL DOS PALCOS EM NV 564 m' - 

QUANTIDADE 	TOTAL. 	DE 	BOX 	TRUSS 
UTILIZADA  

• 1933 in` 

Observamos que, para urn total de 564 mユ  de palco, a Unidade utilizou 1933 in2 
de Box Truss, sem justificar a quantidade elevada do material utilizado. Verificamos, tamb6m 
que o maior valor pago pela Unidade para realizar o evento foi corn pagamento por Box 
Truss. Exemplificando, no Processo n。  135.000.647/2011, cujo objeto foi cstnstura para o 
evento EXPOPLAN, que do total de PS RS 351.285,00, pagou R$ 292.480,00 por estrutura 
Box Truss, para um palco l4xlOm, o que representa de 83,26% do total gasto com o evento. 

Observamos que, para um total de 564 ml de palco, a Unidade utilizou 1933 m2 
de Box Tmss, sem justificar a quantidade elevada do material utilizado. Verificamos, também 
que o maior valor pago pela Unidade para realizar o evento foi com pagamento por Box 
Truss. Exemplificando, no Processo n° 135.000.647/2011, cujo objeto foi cstnitura para o 
evento EXPOPLAN, que do total de Ft$ R$ 351.285,00, pagou R$ 292.480,00 por estrutura 
Box Truss, para um palco I 4x10m, o que represents de 83,26% do total gasto com o evento. 
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Por outro lado, consta no item 112 da ata aderida, o registro de 300m2 

(trezcrrnc mairos quadrados) de BOX TRUSS, a RS 160.00 a metro Quadrado. Pordm, como 

I器長erva na篇‘篇論暴品品品。弄rocessos analisados, a Unidade contratou .933 in2 

do material, ultrapassando a quantidade registrada na Ata aderida 

Manifesta恒o do gestor 

lemos nos documentos analisado a men"o dc quantitativos elevados quando 

comparados coin a demanda, citando, por exemplo a dimens』o do palco c a 

contrata9'o de Box Truss. Com  a licen'a de se acrescer algumas inormaAcs' 
an'lise realizadas, quando avaliamos o processo destacado pelo r. auditor (Processo 
135.000.647/201 り, podcmos observar que ビ  citada uma contrata9'o ロ  nica de 
I .933in'. sendo, pois apresentado no mesmo documento em tabela alhurcs a 
ir.forina'o da existncia de contrata9lo dc 457 In' no ml'esmlo processo 
A conola'ao deixa de ser exacerbada quando vislumbramos que a contrata9'o no se 
realizou dc forma una, mas sim dentro do quantitativo para o atendimento da 
demanda multiplicado pela quantidade de di'rias previstas pant o evento. No caso, 
assim como nos dentais, no se tem uma conoata'o de 1828m', mas sim a 
conl'athf』o de 475m' para quatro dはnas 

An'lise do Controle Interno 

Discordamos do entendimento do gestor. Tomando por base o Processo 
destacado, n 135.000,647/2011, verificamos que o mesmo n豆o faz referncia de que a 

contra戸o e o pagamento seria realizado por dia de utiliza9百o e sim uma" nica contrata恒o 

para 4 dias de utiliza9言o. Portanto, no caso exemplificado, que se repetem nos outros 

Processos citados, a Unidade pagou RS292.480,00 por arma9こo de box truss para cobrtr um 

'nico palco de 14Dm2, que consumiu 83% do valor gasto com o evento. 

Recom en da9加  

Apurar responsabilidades disciplinar pelas irregularidades constatadas, nos 

termos do art. 211 da Lei Complementar n.。  840/2011 e, caso configurado prejuizo ao er'rio, 
adotar procedimentos tendo em vista a instaura9甘o de Tomada de Contas Especial pela 

Subseeretaria de Tomada de Contas Especial da STC, conforme previsto na Resolu9o 

n.。  102198, do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF 

2.3 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO SEM CUMPRIR AS 

F0RMALmADES LEGAIS 

Verificamos nos Processos a seguir relacionados, que a Administra9o 
Reiional nio atentou para os procedimentos leRais riecess'nos para Adesao A Ata de Registro 

dc Preco. deixando de realizar ampla pesQuisa de mercado para comprovar a vantajosicace ca 

ades且o, ausencia de c6pias de documentos, tais como edital, da respectiva ata de pre9os e aos 

atos dc adjudicu9まo e homologa9こo das Atas de Registro de Pre9os e n五o sendo analisados 
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pela Assessoria Jurdica alguns Processos, contrariando a Decisio Normativa do TCDF n。  
1.806/2006 e Parecer no 1.191/2009 - PROCADIPGDF. 
pela Assessoria Juriclica alguns Processos, contrariando a Deeisilo Normativa do TCDF n° 
1.806/2006 e Parecer n° 1.191/2009 - PROCAD/PGDF. 

PROCESSO N.I 3)&1E1'0 VALORRS I 	ATA ADERIDA IRREGULARIDADE 

135.0)D :11.10;1 

Commack, de empress 
aspecieliesda cm :measure tk 
rota:m recuos:u panos t01: 1) 
testa Santa Rita de Close e Miltat 
21Festo do di vino. 

RS 24 SC0,00 RS 
71203.03 

tact Regatta do Pees° 
e. CO22010 - Coles.° 

de Prindlia 

- Constant no Pn:cesto inmente duas propcmtas de 
moos pan ou' evento, Pala Sane PM de Chat: 1 
.Fiores do Parcal.ace. Pa. SIL119; e 2) Forts WM), S 
52 

• Pare o r titicinto,RM. do Divine. So contan- 
maroon 	de 	penquia 	de 	re;o 	2rm.-ard, 	a 
ramamtidse.e on adem I ais 

133 COO 1112/20: I 

Contratecto de enactss 
opecialittaki ern rnorsagem de 
astrawu oast os mem 	1) os 
nests do Divino; e 2) NILS de Sao 
loin 

10 all 490,00 
RS 700(t.03 

Ala de Registro de Prom 
e 	:52120I0-SEDEC 	- 
licwe-silore 	Federal do 
Maranhao 

Consists no Processo somata dons mopostas de 
moo* pen o l' memo, Peale Sarli RI's de Otto I) 
'3 Cceaatioselo, 03. *8193.. 2) Arom:euado Senios 
nomeibs e Eventos, Ils. 94/99; 

Para o 2' evemo, has do Sic lob, ab caftan' 
'1.• to me* pder.-roe e nd-nindidede emIon a 

?sneer ASTEC gearkc. soba a made a 012 e VÃO  
'CT a knne-dade da Mom: ormarAL fa. I 15.36 

-41usme, apt% o pareca ASTEC, tot loanalitada a 
alize;lo de (mho eventoa, rests de Sb 1000. sele 
ictIliVO c1COICO 

134 000.235i10l I 
Monagem dc cstrutura palls no 
esentos: l) Asa° Social pale Pu. 
e 7) Fmk de SaraRiu dt Chias 
cm Pan raa 

ItS46 400.00 RI 
69 400.0Ç 

42:1010  
Ala de Raga= de NEU 

42:2010 
LETROBRAS 

.. Corium rep Procetse bone das ;copostas ct 
prom pars o 1 	mento, AVIn Social peta Pat 1) 1...11 
BLESS Eventos, (142.1 11.200051/0001-13, it,. 08/36, 
C 2) leasnitebi Eventos. CNPI 07 620 0210:101-42. fly 

- Past 11 r evento, Fate Sena Rita de OLIVA, ea* 
corgam etsmasa Cr (XtC0 pa ran& e van aim:lade Cr 
pert/ I tie 

1 35 000.7067:011 

(ontrauello 	de 	emprem 
•speciallmta em mintage, de 
ratrularai 	rara 	os 	enotOS: 	It 
;,a:i5:ando as Espnos Ptk&-os. 
IV e 2) Qaelificande os Páblkoi 
V 

RS 29700,00 c RS 
28.200.00 

A:a de RegiMo de Preço 
n' 	l52P20:0-SIDEC 	- 
unweardade re °.°°° 1 

d
o 

Menthe° 

- Nan roman pronoun de peaquia de ea tio 7°,arde 
. 	ssaót 	seep I . I' nt40s 	cc" 	aa: 

• Nan hi edits do <dial, ea respective Me sic re01110 
das slot dol4jialles(10 e homologic.° da Au de 
term de ?meat 

135.0096397in I 1 flierstaello 	de 	emprese 
as330100.0o 

- Rio conetern pmposlat de Nevin de piece promote 
a venal osidade en ackair /lain, 

Aid: :legal's° de Pen*. re. 	
42:2010 	

_. - NI° hi pare= prid »a da Voided& 

ELETROBRAS 
• Nb he cópias do *dial, do respectiva s'e de prNon e 
doe On de ed,kd Sadao e Sz-oloss* da As de 
perm° de Preços. 

mecca/ow ern manaagent de 
Moans porn evento Crazed. 
Et)111001111)C11 

135 W0.64712011 
C01111110;110 de mimeo 	para a 
ratline.° da VIII EXPOPLAN 

P5331 283,00 

- NS° coma-, amnesia& de angels, de once Kennet. 
I verear•Madt Crib:stir I als; 

iate de Reg1VM de Froto 
n". 	152/2010.S1DEC 	. 	- Mu ha perfect juridic° da Ilnlósakt; 
Universidade 	Federal Jo 
Manahan 	 - NS... El r..pal do edosI, de et apt.--Mes sus de preem e 

dos ales de sdjWiceelo e lamnalogaelto da Ala de 
Registen de Preens 

1350:0.696/1011 
:onietscito 	de 	ornpresa 

copectshade em rnordoisem de 
EltICIIII p3211 roaleaxao do 3r 
en.trento 	da 	?.1,.:s..n. 	Or 
'holm. RS 68.066,00 

Ail .is Re1i1U0 de Pre:o re 
I 52:0:0-S:DEC 
Unlvenidede 	Federal 	daa 
MaturIga 

NIv 	torsam 	propostas 	de 	poaamu 	de 	',Irk,: 
provando a vontemadede ern ndenr I eta; 

,Io hi we:rasa:10 da 	Asacsacna 1..eicaci 	a M 
Omiade, 

- Nlo hi elipias do admit, de norm. al, de moms e 
Jos um te bej,.dweete e Is7,ototgraa de Ata it 
Rogistrt. de Pones 

Ala de Regsim de Prep n'  Neo 	teratam 	prOpC41.1 	de 	pose ,t a 	de 	ens< 
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135 000.614v20: I 
Cospa10e5o 	it 	<II Vein 
eve:oh/AU em mar:spat de 
nina' pars co [walla, I) Da 

Reedit:A *2) BPI. LI1U40111$1 

RS 62 120.00 e 
AS31 O.00 

15717010-5102C 	- 
Linwers.dsOe 	Federal 	Ca 
Mirsahis 

stetted° a ,anicesid.ade cm Went A AIX 

N3c hi page;er :urichce da Llatesde. 

Nag hi cepos du 011141, )IJ raFativa ell de pc 'dos e 
dos Moo de aAjudicsao c bornolopOlo da Ala do 

Repsto de Prepas 

135 MI 6110011 

Coe/nisei° 	dc 	eroress 
especuidrada on. moougem de as 
caution para e creole Made 
Chico 

60.035.03 
AL di Registroda Nee° a'. 
52/21310-5L7EC 	-, 

Uainvaldsda 	Fatkaal 	do 
Meranado 

- NS, COP1114111 propatas de 	sesqsaa de pcop 
pievailtio it suelkosIdade ern tided' 1 at; 

Mo há pima' 	da 1.4 bCaLe • Itardso 

. Pao he <Spies do odds% da respectiva ate de moos e 
dos aim de Spate-gap e Samolopsclo da Ala de 
psis. de Frew& 

135.00 0 	)01.201 I 

Commack 	de 	epresci 
aspocillitacts can monidesm de 
estnituras pre macro Sernam do 
Auneacto Gs Taquar• 

RI 46.770.1:0 

• Pao 	collation 	proposias 	Go 	pesquisa 	de 	pees., 
orovando a variajosidade em adorn l ata; 

Aras Raper° Ge Preço n' . Mao It 'mercer Juddr.o da tf addade. 
152/2010•SIDRC 
--me . 
LI 	nadada 	Federal 	do 

- Mao ha (tom deaden!. da reaportiva eta do preens e 
Masaaato 

do• geo de Ltd-4We e boroo:opsclo da Alado 

Recp.stro de Foram 

Ressaltamos aue consta no W e da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gesto do Distrito Federal, Circular n' 52/2010-U U'RIJCLLIC/SEYLAU, OC 22 CC JUiflO ae 
2010, DODF no 140, dc 22ノ07/2010, informando que os 6 rg'os administrativos do Distrito 
Federal que desejarem utilizar o procedimento de Adesao de Ata de Registro de Pre9os, 
devero atender o Parecer n 1.191/2009 - PROCAD/PGDF, publicado no DODF n。  i 40, dc 
22/07/2010, p自gina 4, que "vem elucidar os questionamentos relacionados ao tema, bem como 
tem por escopo racionalizar e uniformizar o procedimento de ades'o' Ata de Registro de 
Preos conhecida tamb6m como' carona' pelos 6 rg百os administrativos do Distrito Fedcral. 
Informando ainda que a iniciativa de otimiza9lo da maquina administrativa encontra respaldo 
no art. 6, inciso XXXVI, da Lei Organiza da PODF". 

Ressaltamos qua consta no s' e da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão do Distrito Federal, Circular n° 52/2010-DTRE/CELIC/SEPLAG, de 22 de julho de 
2010, DODF n° 140, de 22/07/2010, informando que os 6rgilos administrativos do Distrito 
Federal que desejarem utilizar o procedimento de Adesao de Ata de Registro de Preços, 
deverlo atender o Parecer n° 1.191/2009 - PROCAD/PGDF, publicado no DODF n° 140, de 
22/07/2010, pfigina 4, que "vem elucidar os questionamentos relacionados ao tema, bem como 
tem por escopo racionalizar e uniformizar o procedimento de adeslo Ata de Registro de 
Preços conhecida também como 'carona' pelos 6rgdos administrativos do Distrito Fedcml. 
Informando ainda que a iniciativa de otimização da maquina administrativa encontra respaldo 
no art. 6°, inciso )(XXVI, da Lei Organiza da PGDF'. 

Segundo entendimento do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Decisきo 
Normativa n 1.806/2006, h' possibilidade de aderir' Ata desde que ocorra anteriormente 
ampla pesquisa de mercado local pan garantir a proposta mais vantajosa para a 
Adniinistra戸o. 

Segundo entendimento do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Decisão 
Normativa n° 1.806/2006, hi possibilidade de aderir it Ata desde que ocorra anterionnente 
ampla pesquisa de mercado local para garantir a proposta mais vantajosa para a 
Achninistraçáo. 

Para que ocorra essa ampla pesquisa de mercado sao necess'rias, no mInimo, 
03 (trs) cota96es vlidas para a comprova戸o da compatibilidade entre o pre9o contratado e o 
praticado no mercado, realizadas no' mbito do Distrito Federal. 

Entendimento, tambm reforado pelos Pareceres de ns 1.191/2009 e o n。  
726/2008, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, item 59: 

Para que ocorra essa ampla pesquisa de mercado slo necessárias, no minim°, 
03 Ores) cotações vididas para a comprovaçáo da compatibilidade entre o preço contratado e o 
praticado no mercado, realizadas no imbito do Distrito Federal. 

Entendimento, também reforçado pelos Parcceres de it's 1.191/2009 e o n° 
726/2008, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, item 59: 

..) deve o Adininisfrador juntar aos autos, se possivel, no minimo tr5s cota9るes 
vlidas de preos para a comprovaAo da compatibilidade entre o preFo contmtado e 
o praticado no mercado. 

(...) deve o Administrador juntar aos autos, se passive!, no minim° tits cotações 
vilidas de precos para II comproveçao da compatibilidade antra o prep contrntado e 
o praticado no mercado. 

Por fim,' entendimento da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Parecer n 
1.191/2009, que a Administra 百o, para aderir' ata de registro de pre9o, deve cumprir 

Por fim, é entendimento da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Parecer n° 
1.191/2009, que a Adrninistraçáo, para aderir it ata de registro de preço, deve cumprir 
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compulsoriarnente algumas exig6ncias, dentre as quais, juntada de c6pias do edital, da 
respectiva ata de preos e dos atos de adjudica9きo e homologa こo da Ata de Registro de 
Preos, parecer da Assessoria Juridica da Unidade e comprova9五o da vantagem na adesきo da 
Ata de Registro dc Pre9os a ser aferida atrav's de pesquisa de pre9os locais. 

Manifesta コo do gestor 

Consta na manifesta'o 'in Auditoria, cm sintese, que: I) houveram conlrata9Jcs 
sem a devida comprovav」o da van叫osidade (constando nenhuma ou apenas 2 
propostas para se realizar o comparativo de pre9o) em aderir' ata de registro dc 
pre'o; 2) Parecer titio conclusivo da Assessoria T'cnica; 3) Inexistlncia dc Parcccr 
Juridico; 4) inexistncia de c6pia do edital, atos dc adjudica"o e homologa"o da 
ata de registro de preo. 
L 	Contraiロゆes sem"devitlammprovロrdo clロ、mrojos (c/ode em aderird ロto 
de registrv depre' o 
No entender da r. auditoria n'o houve a comprova9'o da vantajosidadc pelo fato dc, 
salvo melhor juizo, nlo serem apresentados tres oranientos. Para urna melhor 
fundamentaぐ‘o do esbo9ado, devemos consultar outro Parecer, tamb'm normativo, 
da Procuradoria do Distrito Federni, Parecer 726, que diz: 
"59. Apesar de o art. 26 ndo ex臨ケルstificativa para a contrata戸o corn base nos 
inclsos / e万do a,i.24. todos da Lei n。 8,666タ三 deve o Administradorルntar aos 
auto.c SR !'OSSルRI. no mnimo ire's cotaゆ  es vlidas de preos para 
comprovaFdo da co叫atibilidaた  entre o preo contratado e o praticado no 
mercado'な川bflossり  
No item apresentudo pela Procuradoria Genii do Distrito Federal podemos entender 
que a apresenta"o de trミs pr叫,ostas no i requisito legaL Dessa forma, お】  
entendido que a falta de urna proposta no configuraria m' atua''o do gestor e/OU 
ilegalidade, posto que o principio da eficiencia resta atendido tanto no vis 血  
celeridade quanto na vertente da economicidade. 
丑 	Parecer ndn conclusivo da Assessor(a Tcnica (Proceno 131000.182/201り  
O Parecer T'cnico ' descrito no MS n 24073, Relatoria do Ministro Carlos 
Velloso, n●o corno ato administrativo, mas opinamcnto que visa esclarecer e 
informar. 
A 叩rescntaflo da んndamcnu'Ao legal e posicionamento da PGDF so 

apresentados no Parecer n。  45/201! '- ASTEC, onde, conforme indicado no b ltimo 
parhgm比  da 0. 135, deve・so proceder ao "cheque・店i' existente nob可o do Parecer 
1.191/2009 da PROCADIPGDF 
Portanto, ' indicado o que sena necessrio ao regular andamento do feito, scndo sua 
observSncia ato vinculado ' a9'o dos agentes pdblicos envolvidos. 
111 	んaistncb de Parecer Juridico 
Nos processos citados, muito embora no Sc tenha a atuafho de nossa Asscssotia 
Tdcnica, ap6s seu posicionamento no; processos de Ades'oA Ata de Registro dc 
Pre9o, se obteve os indicativos legais para a atua"o do gestor. Estes foram 
dcvidamente cumpridos uiflo havendo legalidades ou irregularidades nos 
procedimentns 
W‘ んexinncia dc cpia do edital, atos de a加dica戸o'hen, oた'gado do ata 
山rCgistro dePreo. 
Nos processos. conforme relatado no inicio deste oficio, tenderam a promover a 
racionaliza''o dos piocedimenios, havendo a men9百o nestes do processo origin'rio 
da adeso' Ata. 
Tal ムto evidencia a preocupa'o corn ・  no burocratiza"o, sem haver a 
desconsidera9'o da legalidade necesshria. 
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An'lise do Controle Interno 

Em que pese a justificativa do gestor, permanece a recomenda9言oa Unidade, 
pois: Quanto ao item "1. Contrata9豆o sem comprova9o da vantajosidade", n1o houve 
justificativa para a contrata"o com o aceite de dois ou menos oramentos, logo, se n昏o for 
possivel realizar trs ou mais oramentos, deve a Unidade justificar; quanto aos itens "II. 
Parecer nMo conclusivo da assessoria tcnica" e "III. Inexistncia de parecer jurIdico", apesar 
de ser opinativo n'o vinculativo, o parecer juridico e obrigat6rio, deve ser inserido no 
Processo e deve Ser conclusivo, conforme Ac6rd百o n。  219/2003 do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal e o Parecer no 0726/2008 - PROCAD/PGDF - Procuradoria Geral do Distrito 
Federal; e quanto ao item "IV. Inexistとncia de cpia do edital, atos de adjudica9'o e 
homologa9o da ata de registro de pre9o", os requisitos exigidos pelos normativos s且o de 
observncia obrigat6ria, o que obriga a Unidade a juntar ao Processo c6pias do edital e dos 
atos de adjudica"o e homologa9豆o da ata de registro dc preo. 

Recomenda''o 

Doravante, instruir os Processos de contrata9百o cumprindo o disposto na Lei n。  
8.66611993 e no Parecer no 1.190/2009 do PROCADIPGDP e na Decis五o Normativa do 

TCDF n 1.806/2006. 

2.4 - IRREGULARIDADE NO PROCESSO N。  135.000.298/2011 - 
CONTRATACAO DO GRUPO VIA SACRA 

Por intermdio do Processo n。  135.000.298/2011, foi contratado o Grupo Via 

Sacra, CNPJ n。  01.634.930/0001-60, para encena9こo da Paix百o de Cristo em Planaltina, ao 
valor total de ItS 1.044.808,40, mediante inexigibilidade de licita9豆o. 

Realizando uma an'lise sistemtica dos documentos que comp6em o Processo, 
constatamos as seguintes irregularidades: 

I) AUS NCIA DE PR'VIO EMPENHO E DE CONTRATO DE 
PRESTAC入O DE SERVICO 

A Unidade destinou recursos ao Grupo Via Sacra scm instrumento contratual 
para formalizar o apoio financeiro ao Grupo. 

A Unidade Administrativa pagou KS 1.044.808,40 ao Grupo Via Sacra sem 
licita9●o, sem cobertura contratual e sem emissao de prvio empenho da despesa, 
contrariando o disposto no art. 60, da Lei n。 4.404/64 e art. 62, da Lei n 8.666/93. 

O Parecer n.o 383/2008-PROCADIPGDF esclarece: 
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Os contratos administrativos s且o essencialrnente formais e deve a Adminisnaio 
Pblica abster-se de realizar contrarafるca verbais ou prorri鳩a'o tcita山 contatos, 
os quais sIo considerados atos administrativos nulos (TCU, Processo n. 700157195・  
6. DecisAo ii, 34411995一  Plen'rio). Sabe-se, ademais, que inexiste contrato verbal 
com a Administn''o P'blica, conforme regra do artigo 60, pargrafo' nico, da 
Lei 8.666193, tendo o TCIJ recomendado era in"meras vezes que o Poder PtThlico 
"...abstenha-se de realizar despesa sem prvio empenho e de efetuar contrataF6es 
verbais, consoante as disposi"ea do pargrafo6 nico do art, 60 da Lei a. 8.6661/93 e 
do art, 60 da Lei n. 4.3201/1964 

O Tribunal de Contas do Distrito Federal tamb'm j' se manifestou sobre o 
tema emitindo Acrdo no 203t2010: 

ACORDAO N203/2010 
色nenta: Pagamento山 despesas seta cobertura contratuaL Ato praticado com grave 
infra'o & norma legal. Aplica'o dc multa ao responsvel. Art. 57, II, da LC a。  
(/94, c/c o art. 182,1, do Regimento Interno do TCDF. 
ProcessoTCDFn 11.589/200り  
Nome/Punco/Perfodo: 
U昭加： Jaraim botanico oc brasilia. 
Relatora; Conselheira Mar11 Vinhadeli. 
Unidade Tとcnica: 3' Inspetoria dc Controle Externo 
Irregularidades apuradas: Pagamento de despesas sem cobertura contratual, 
deseumprindo a legisla9o de regincia, em especial o art. 60 da Lei a.。  4.320/64, o 
art 40 do Decreto Distrital n' 16.098/94 e o art. 60 da Lei n 8.66&93, configurando 
prtica叱 ato com infra9'o'norma legal ou regulamentar&natureza contb叫  
financeira, oramentria, operacional e patrimonial; tendo em conta as 
circunstncias apuradas no Processo TCDF a 11.589/2009 

A omissao aqui registrada foi reforada pela ausどncia de executor (vide item 3, 
infra) e impossibilitou indicar quais servios foram contratados, deixando como parmetro 
aferidor somente o Projeto Bsico, que no traz planitha detalhada dos servi'os. 

2) CONTRATACAO DE BENS E SERVICOS COMUNS, SEM 
LICITACAO 

Agregada ' contrata 百o sob an自lise constatamos o fornecimento de bens e 
servios contratados per inexigibilidade de licita'o, violando a Lei a。  8.666/93. 

O Grupo contratado e a Unidade, apresentaram planilha corn necessidades de 
bens e servi9os comuns, amplamente ofertados no mercado, passtveis de licita9'o, como 
tendas, som, ilumina9三o, alimento, tintas, tecidos, etc. Corrobora esse entendimento o fato de 
o Grupo ter contratado ter subcontratado todo o material/servi9o necess'rioa realiza9百o do 
evento, juntando inclusive contratos e oramentos de bens e servi9os de uso comum. 

Estabelece o art. 2' da Lei 8.666/93 a obrigatoriedade de licitar, nos seguintes 
(cimos: 

As obras, servi9os, inclusive de publicidade, compras, alienaf6es, concessdes, 
permiss6es e loca es山Administra'o P'blica, quando contratadas com terceiros, 
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sero necessariamente prccedidas dc IicitaAo, ressaLvadas as lupteses previstas 
nesta LeL 

Al'm disso, consta orienta o da Procuradoria do Distrito Federal no sentido 

de utilizar-se do Preg百o para contratar bens e servi9os comuns: 

PARECER N' 761/2006 - PROCAD 
PROCESSO N'; 080.004.023/2006 
AU'FOR: Leandro Zannoni Anolin'rio de Alencar 
ASSUNTO: Licita9'o. Preg'o eletriiico. Bem comum. oramento. rinai cc 
mandato. Decreto n26.851, de 30 de maio dc 2006. 
O ,,rezo deve ser usado poro controla戸  o de bens e serviFos comuns, clos 
padres de desempenho e quo/Wade passam ser objetivamente ddnidos pelo edital. 
pors・,elo de e叩cc加αlrう‘居 usuais nom‘γピロdb・  

3) AUSNCIA DE NOMEAcAO DO EXECUTOR E CONSEQUENTE 
RELATORIO 

Analisando o Processo em comento, verificamos a ausencia de nomea'o de 
executor e de relat6rio atestando que o servi9o foi realizado, impossibilitando aferir a 
presta 喜o do servi9o, em desconformidade corn os arts. 41 e 44 (lo Decreto n" i4・ )Y6/IU. 

4) INCONSISTNCIA NAS PLANlLHAS DE COMPOSICAO DOS 
CUSTOS UNITARIOS 

Constamos que as planithas de composi叫o dos custos unitrios previstos no 
art. 7。, pargrafo 2, inciso H da Lei ii。  8.666/93 apresentam fathas por n'o conter 
justificativas e o detalhamento dos valores e quantitativos contratados. 

A PROCAD/PGDF emitiu o Parecer no 120/2008, que ressalta a necessidade 
da demonstra o da regularidade dos pre9os, juntando oramento detalhado que indique sua 
compatibilidade com os valores do mercado, detalhando cada custo unitrio, especificando e 
justificando a quanti山de pleiteada, o que n百o foi feito. 

Neste asnecto. ' de se observarq ue a p lanilha de custos prevista no Processo 
em comento contm descri 百o de materiais/servi9os sem tundamenta9ao ou jusuncanva ao 
que ser contratado e do valor proposto, como por exemplo, R$ 228.050,00 para "arena est. 
Fun96es m'lt回as". 

Verificamos a juntada ao Processo de vrios oramentas realizados pelo 
prprio contratado, Grupo Via Sacra, objetivando atender a exigncia legal de pesquisa de 
preo. Ocorre que alguns desses oramentos no atendem A exigEncia legal. Exemplificando: 
a) as propostas para produ9吾o do figurino n'o trazem especifica"es, detalhamentos, 
descri9きo iTinitria do servi9o a ser prestado, fis. 110/112; b) as propostas para capta弾o de 
imagem e' udio no trazem especifica るes. detalhamentos, descri9ao unit'ria do servio a ser 

ーー  
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prestado, lis. 113/116; c) a proposta de Lanche da Panificadora Mil Dclicia est sem 
identifica"o do emitente, li. 128 

O Decreto 10.339/87, art. 20, par自grafo" nico, normativo que incluiu a 
encena9石o da Via Sacra no calendArio dc evcntos do Distrito FederaL. estabelece a 
responsabilidade da Unidade em elaborar o oramento, contudo, esta responsabilidade foi 
delegada indevidamente A contratada: 

5) PROJETO BASICO COM IRREGULARIDADES 

Constamos que o Projeto B'sico, fis. 175/178, apresenta as falhas a seguir 
anotadas, violando o previsto no art. 7。  da Lei n。  8.666/93 e os Pareceres ns 393/2008 e 
120/2008 da PROCADIPGDF・  

a) n五o prev6 or9amento detalhado cm planilhas que expressem a composi9きo 
de todos os custos unitarios dos servi9os prestados, nos termos do Parecer n。  120/2008ー  
PROCAD/PGDF; 

b) n且o especifica as caracterIsticas (te cada evento, definindo seus objetivos, 

dura9五o, n"mero de participantes e material necess'rio a cada um deles, nos termos do 
Parecer n。  120/2008-PROCADIPGDF; e 

e) preve de forma gen'rica o pagamento de servi9os de estrumra de apoio ao 

evento, como sonoriza9きo, material dc constru9きo, tecidos, tintas, alimentos, etc, que, nos 

termos do Parecer 00 0393/2008-PROCAD/PGDF, deveriam ser licitados 

A Lci no 8.666/93, no art. 70, prev己  a obrigatoriedade do projeto bsico, 

devendo ser anterior 合  licita9包o, e a existとncia pr'via de pianilhas com or9amentos detalhados 
que expressem a composi9ao dos custos unitrios, sendo vedado o fornecimento de material 
ou servi9o scm prevIsao no projeto bsico e responsabiliza9言o de quem deu causaa 

irregularidade 

Manifestagao do gestor 

り 	Atar山U:畑 de prvio empenho e de contrato 山 prestads de servio; 刃  
Contrai町do de Bens e Servios Comuns sem licitacdo:り Ausncia山Executar e 

Consequente Relatrio; り Inconsisttncia nas pianiルas de composi戸o das natos 
unitrios; 
亡 ccdi9o o entendimento desta Administra‘貞o Regional de qie quando o Poder 
Pblico contrate, este deve se 'paler dos mecanismos adequados dc contrato e nota de 
empenhos. Este procedimento'rigorosamenre seguido pelos titulares deste 6 rgo, 
corno pode ser facilmente observado era todas as ouuas contrata9るes realizadas 

Tai situa''o excepcional padeceu de procedimentos adotados ocasionado uma 
anormalidade can3ntc dc situa96es que, 日 posteriori, foram sanadas em v血ide do 
atendimento do solicitado pc1os 6 rg2os de controle e consultados. 
O caso evidenciado pelo auditor珂 densamente debatido tanto pela Procuradoria 
Gani do Distrito Federal (Parecer 477i201 I - PROCAD/I'GDF). como pela 

Coniroladoria-Ocral-CONT 
Ed. Anexo do Pal'cio do Butiti, 140 Andar, Praa do Buriti, CEP 70075-900 ・  Brasilia-EF 

Fone(s) (61)2108・3301 -Fax (6l)2108-33O2 



Secntarladt Estado deTransparindattontrOle 17 dc 41 

Secretaria dc Transparncia e Controic (Nota T氏nica n。62/201 1 ー  

器需篇蕊nstrados a possibilidade dc ressarcimento dos servios pres竺  
a titulo de taden a'io ap6s atendimentos de diversos reqLilsiws. aOJI,cIRC u'pで  

realiza"o do soや哩。！ inclusive 讐哩讐碧翌豊」ど烈黒認 l票器鷲  
avcngU町  a situa9旦01、ノruem orJ'IY」yu ""J・ 、皿ン 竺、ル 叫vJIvフーー ‘’二ごニー二  
DODF ti0 164, do diu 23 dc agosto dc 20!!), que toram rcauauc' va 

ressarcirnentoc. 
Portanto, todos os procedimentos necess'rios ao atenduncato do solicitado, bem 

como a coniproca‘ユo da exece戸o e pre'o fonna devidarncntc atericos. 

AnAlise tio Controle Interno 

N言o acatamos a manifestac吾o do gestor. As irregularidades apontadas exaltam 

o descomnromctirncnto da Unidade com os mandamos normativos ao contratar. U orgao oc 

Controle Interno na Nota Tcnica n" 62/201 1-GAB/CONT/STU, tarnbtrn apontou as 

irregularidades comentadas no ponto, tios seguintes termos: 

22. In facto. o mie sc aprecia presente と  o lato consumado, ou Sりa, a presta9'o de 

servi9os dc encena戸o da via sacra, scm o acvloo proceairnenw uc ilclul-ao ou cc 

刊u-st亡 convenial, e pr6vio empenho e cobertura contratual （・・・）  

Por fim, o controle interno, opina pelo pagamento das despesas aps 

comprovada a certeza, liquidez e a exigibilidade da divida, sem contudo, deixar de 

responsabilizar quem deu causa 言  situa戸o irregular, VeJamOS 

24. Dessa forma, Mo obstante ・ possibilidade dc responsabiliza'o dc quem deu 
cansa'toda essa situa9flo, o que dcve ser regularmente apurado em Processo 
Administrativo ondes可am garantidos a ampla dcfesa c o contraditrio,'ine帥vel 
que, no momento, a alternativa que resta ao Administrador para promover o 
pagamento das despesas circunscreve-se * exegese do pargrafo uiico do art. 59 da 
Lei de Licita96es e'teoria do enriquecimento scm causa dc que trata o artigo 884 
do C6digo Civil Brasileiro 

35. Assim. para cue se vtslumbre a possibilidade de pagamento das despesas 
relacionadas nos autos, nlu obstantc ao necess'rio ciimpnniento d a tcg!su'ao cc 
regencia da mat'ria,M a necessidade tambm dc que as div:das estejam aliceradas 
e fturidamcntadas em bes pilares b'sicos, quais scjani: a certeza, a liquidez c a 
exigibilidade da divida 

Portanto, ' certo que o pagamento a empresa contratada deve ocorrer ap6s a 

comprova 百o da prestaAo do sen・ i'o e o saneamento das irregularidades possIveis, sem, 

contudo deixar de responsabilizar quem deu causa 自  s irregularidades 

Recomenda‘§o 

Proceder s apura96es dc natureza disciplinar, com base no art. , 211, da Lei 

Complementar n" S4U/201 I, objetivando promover a , apura9ao Ge rcsponsauuivauc, pelas 
falhas apontadas, fato tambem apontado na Nota I tcnica ir 02/LU! 1-tJAllLtJJN ai. t二  caso 
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fique configurado prejuIzo ao errio, instaurar tomada de contas especial, conforme previsto 
na Resolu'o n。  102, de 15(07/1 998-TCDF, c/c a Instru9'o Normativa n.' 05/201 2-STC. 
fique configurado prejuizo ao erttrio, instaurar tomada de contas especial, conforme previsto 
na Resolueao n° 102, de 15/07/1998-TCDF, c/c a Instrução Normativa n.°05/2012-STC. 

2.5 - PROJETO BASICO AUSENTE OU INCONSISTE PARA 
PRESTA叫O DE SERVICOS 

2.5 - PROJETO BÁSICO AUSENTE OU INCONSISTE PARA 
PRESTAÇÁO DE SERVIÇOS 

Analisamos os Processos listados a seguir e constamos a ausとncia de Projeto 
BAsico ou Projeto Bsico inconsistente, violando o previsto no art. 7。  da Lei n。  8.666/93 e os 
Pareceres nos 393/2008 e 120/2008 do PROCAD/PGDF: 

Analisamos os Processos listados a seguir e constamos a ausência de Projeto 
Basic° ou Projeto Bisico inconsistente, violando o previsto no art. 7° da Lei n° 8.666/93 e os 
Pareceres n°s 393/2008 e 120/2008 do PROCAD/PGDF: 

VALOR RS VAI.OR RS PROCESSO N. 	l 	OBJETO PROCLSSO 	1 	OLTRTO IRRRGULARIDADE NO PROJETO uAko /FtRRGULARIDADE NO PROJETO 11•WICO 

I 

:otantdo de empress 

eldeciallaida en mentagerd de 24.900,00 - Projetos básicos saes assinatura ou aprovado do 
135.000.181/2011 estruturas pant os eventos: I) 752C0.00 ,,esinisivei 

Pat, Sella Rita de Cit0a e 
2)Festa do divino. 

135.000A11/2011 
ridos para • Fats do Divine 

spirit° Santo 
7.989,00 -Mio ha projeto Nalco 

1 35.000.34812011 

Icco crated° 	de 	empress 
r ialiuda em montagem t de 770 

mamas pus everso Samna eniços 
io Pimendo de Taquara 

F Projeto Mateo Mo ant orçamento detalhado em patellas 
quo expressem a composido de lodes os mums unirtios dos 

que foam Kuroda, semente profit o dui e o Amino 
bio evento. 

135,000.238/2011  

Montagem de ettniturs paraos 

tvenlos: 1) Ado Social Pela 
Paz, c 2) Pats de Santa Rita de 
Cassia em Planaltins. 

46.410.p0; 
69.-"'"*"" 

- Projetos básicos rdo pastern orçamento dealbado an 
planilhas quo expressem a cotnposipito de todos os custos 
naiades  dos serviços que foram preludes an cede meato, 
somente prediz 0 dim, horário dos eventos e a necessidade tern 
detalbasoento. 

135.000.131/2011 

Connuelo 	da 	ernpresa 
especializada em montagem de 
estruturas para os everdot 1),. 
Fate Santa Rita de Cassia e 
2)Festa do divino. 

24.900,00 
It -. I 	.00,00 

- Projetos Willem Me prevcem °fitment° detalhado en-
planilhas cue CWitifttl • compostdo de todos os mass 
unititios dos serviços que sallo prestados ern cada evento; 

- Quanto ao r evento, Fats do Divino, o Prozesso foi 
efetivado 	especificamente 	para 	contratar 	tervico 	de 
ornacoande. 	sent 	Omaha 	especificando 	111011‘ 
quantidades e locais u serem omamentadoe 
A Unidade pipe RS 75100.00 pot Pores orrarommis, sae 
muffle/Inn ou planil6s especificando ttetalhadamente a 
utilized° do material 

135,000.639/2011 

Contrainlo 	de 	=mesa 
especial:ads an mnr.tage-n ii 
OSMItU111$ para evento Cruzuda 
Evangel:sties 

35t00000 
' 

- Projeto básico Mo justifies • necessidade do investir recursos 
tom orpnizado de eValt0 mligioso; 

, Projeto Usk° elo prat orçamento deals& ern pluulhas 
que expressem a composido de todos os custos unitários dos 
peniece qi-e foram  prestados 

135.000,647/2011 
°ahead° de serviço pare a 

realizado da VIII RXPOPLAN 351.211,00 
- Projeto básico oto post orçamento detalhado an planilhas 
que expressem 	a compondo de todos os caters unitkirs dos 
serviços que foram pintados. 

135.000496120H 

Contratado 	de 	emotes 
especialinda an montagem dcj 
Petrofina 	pain 	realizado d4 
10° Congresso da Muter 44 
Manakins 

RS 68.066,00 
F Projeto básico antic°, :do prevê orçamento detalhado em 

lanithas que expressem • composIde de tabs Cel Oath% 
jnüMrice dos serviços que foram perados. 

Conc-ansdo 	de 	coprst4 
espeeia:aada an menagem d1 

62.720,00 
55.055,00 

- Projetos básicos nee pitman oteamteto detalhado 
planilhas que expressem a composição de tcdos os cus 
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I .0 OX 616,2011 estruturas path os eventos: 	I) 
'Da 	terniuca 	c 	2) 	Stile 
EarAlantil 

midair's dos scrviços quo foram prestados en i coda cverito. 

?rajah) basic° gemérico, no prove orçamento derelhado I 

Vanillas pie CIre11,1111 a consposiello de cedes 	• 

UM uniarios skis serviços que foram prestados. 

135.000.617/2011 
Contras:ciao 	dc 	emprel 
apse ialmada em monapm 

i„._., 
calmras pi:LIZ 0 CYCIU0 00511.0 

Chico 

61.035.00 

135.600.57910E Durcul Para "141 "Par"w) 
Jo Aniversirio de Plasmic:ea 

7.967.05 - Nlo la ;rajas° hisico 

Projeto básico gendrioo. nao peve orçamento detalhado 

kin Omahas que expreasem a composiOlo de t odes os 
ustos untamed dos servteos que foram prnados. 

135.000.62002011 Freamer.to  de 2 carninhau tipo 
caw!s pan a EXPOPLAN 7.950.00 

35.000.621/2011 Frrarnento 	 ónibus 
rammIscoele c mini the Tura a 
VIII EXPOPLAN 

It$ 7.1371PO - PRI:',CCO básico gesitrico, nfto prove orçamento slciallado 

err. plan:Pus gee expressem a ccimposiçao de todos os 

011tOS unitanas dos semeos que foram prestados. 

135.000 70C2011 Connate*, 	de 	erripme 

nilccAltrada orl moit'a Pal c‘c 
astutuna para oa eventos: 1) 
Quolificiar.do 	os 	Espaços 
PilNicias IV e 2) Qualificando 
31 Públicea V  

29.700,00 

28-200,00 

- Projeto básico genérico, nao previ orçainenua detalhado 

ens platilliss qsa express= a composteio de tots os 
cosh's unianos dos SaVIÇO3 gut foram prestados. 

A Lei ti0 8.666/93, no art. 7。, preve a obrigatoriedade do projeto b'sico, 
devendo ser anterior' licitacao, e a exist6ncia prvia de planillias com oramentos detalhados 
oue exDresseni a composiclo dos custos unitrios, sendo vedado o tornecimeiitO ac matertai 

ou servi9o sem previsSo no projeto bsico e responsabiliza9aO 1e quem aeu causa a 
irregularidade. 

A Lei n° 8.666/93, no art. 7°, preve a obrigatoriedade do projeto basico, 
devendo ser antcrior licitação, e a existência prévia de planillias com orçamentos detalhados 
que expressem a composição dos custos unitarios, sendo vedado o fornecimento de material 
ou serviço sem previsão it° projeto basico e responsabilizacão de quem deu causa a. 
irregularidade. 

Manifesla9'o do gestor 

Dois procedimentos so citados como desprovidos de Projeto B'sico (I'roce&sos ii' 
135.000.411120II e 135.000579t2011) 
Ambos tratam de Dispcnsa dc Licita'flo, sendo que um seria para a rca1iza'o de 
contTata''o de tecidos para a Festa do Divino Espirito Santo e outra para o 
Anivertrio da Cidade de Planaltina. Corn rela戸o a estes proccdimcntos, temos a 
informa que os mesmos englobam uma festividade com Projcto Bsico (DOC 0!) 
devidamente elaborado, entretanto, sem ler os uncamos sido inscridos nos 
procedimentos mencionados. 
Nos demais procedimentos, ha apenas l tnpropricthdes quando da detcruthta''o das 
produtos, contudo, tat flulo n'o gerou divergncias nem mesmo prejuizos quando de 
sua eccu戸o. 

Manifest ação do gestor 

Dois procedimentos sac cindes como desprovidos de Projeto Basic° (Processos n° 
135.000.411/2011 e 135.000.579/2011). 
Ambos tratam de Dispense. de Lichen°, sendo que um seria para a realização de 
contratação de tecidos para a Festa do Divino Espirito Santo e ourra para o 
Aniversario da Cidade de Planaltina. Com  relação a cstes procedimentos, temps a 
inforrna que os mesmos englobam uma festividade com Projcto Basic° (DOC 01) 
devidamente elabonido, entretanto, sem ter os memos sido inscridos nos 
procedirnentos mencionados. 
Nos demais procedimentos, hi apenas impropriedades mind° da determinação dos 
produtos, contudo, tal fato nao gerou dim/616as nun mesmo prejuizos quando de 
sua execução. 

Anlise cio Controle Interno Anilise do Controle Interno 

Como afirmou o gestor em sua manifesta 首o, nos Processos n。  
135.000.411/2011 e 135.000.579/2011, nao estavam inseridos os Projetos B百sicos, que deve 
ser obrigatoriamente juntados ao Processo, para inclusive nortear a contrata弾o, o que nこo 
ocorreu, impossibilitando an'lise do controle. Nos demais procedimentos, as irregularidades 
apontadas 師o graves pois nao 叩resentam planilhas de preo detalhando o que se desejava 
contatar, no atendendo o art. 7。da Lei no 8.666/93, no art. 7。. 

Como afirrnou o gestor em sua manifestaç?io, nos Processos n° 
135.000.411/2011 e 135.000.579/2011, não estavam inseridos os Projetos Básicos, que deve 
ser obrigatoriamente juntados ao Processo, para inclusive nortear a contratação, o quo não 

ocorreu, impossibilitando analise do controle. Nos dentais procedimentos, as irregularidades 
apontadas sac) graves pois !tat) apresentam planilhas de prep detalhando o que se desejava 

contatar, não atendendo o art. 7°da Lei n° 8.666/93, no art. 7°. 
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Recomenda''o Recumendação 

Proceder ' s apura"es de natureza disciplinar, com base no art. 211, da Lei 
Complementar n 840/2011, objetivando promover a apura'o de responsabilidade pelas 
falhas apontadas. E caso fique configurado prejuIzo ao er'rio, instaurar tomada de contas 
especial, conforme previsto na Resolu9百o n。  102, dc 15/07/1998-TCDF, c/c a Instru叫o 
Normativa n.. 05/201 2-STC. 

Proceder As apurações de natureza disciplinar, com base no art. 211, da Lei 
Complementar n° 840/2011, objetivando promover a apuração de responsabilidade pelas 
falhas apontiulas. E caso fique configurado prejuIzo ao eririo, instaurar tomada de contas 
especial, conforme previsto na Resolução n° 102, de 15/07/1998-TCDF, c/c a Instrução 
Normadva n.° 05/2012-STC. 

2.6 - AUSENCIA DE PARECER JURIDICO DA ASSESSORIA 
TECNICA DA UNIDADE 

2.6 - AUSÊNCIA DF, PARECF,R JURIDIC° DA ASSESSORIA 
TECNICA DA UNIDADE 

Verificamos que os Processos licitat6rios a seguir relacionados n'o foram 
submetidos ao crivo da assessoria juridica da Administra'o, como preceitua o art. 38 da Lei 
n 2.666/93. Tal fato tem se tomado corriqueiro nas licita9es levadas a efeito pela 
Unidade: 

Verificamos que os Processos licitat6rios a seguir relacionados não foram 
submetidos ao crivo da assessoria juridica da Administractio, como preceitua o art. 38 da Lei 
n° 8.666/93. Tal fato tem se tomado corriqueiro nas licitacOes levadas a efeito pela 
Unidade: 

PROCESSO °: • OBJETO 	 VALOR RS EMPRESA CONTRATADA 

135.000.182/2011 
Fen de Sao lobo 70.000,00 Front 	Propaganda 	.. 	CNP) 	re 

31.988.742/0001-30 

135.000.639/2011 
Cormatatio de empresa cspec.alaz 
em montagem de miruturas para event 
Cruzada Evangelistic& 

350.000,00 
A3 BRASIL EVENIOS - CNPI re 
06.21.598/0001-8I 

135.000.647/2011 Contratado de sent pm a nalleago 
da VIII EXPOPLAN 

351.285,00 IFromi Propaganda -CNN a° 
1.988.742/0001-30 

135.000.696r/011 
Cannanto de mamma especializada 
in, 	mcotagan 	de 	Estrutura 	para 
realizing° do 30° Congresso da Mulhc• 
de Planaldna 

68.066,00 

Front 	Propaganda 	- 	cl:pr 	n' 
01.988.742/000140 

115.000.616/2011 
Comnteggo de enmresa espocialimda 
am montagorn de camturas pan 05 

memos: I) Da territico e 2) Bail& 
Estudandl 

I) 	62121340 
2) 	55.055,00 

Front 	Propaganda 	• 	CNN 	a° 
01.908.742,0001-10 

304.000.19%1011 
ILocaglo de comma para os ferstejos do 
szr tni amino dc SckradM)10 II 

313.810,20 
Brasil Eventos Lola ON?! 	e 

021.598/000141 

135.000.617/2011 
ontrantylo de empress especializada 

montagem de tannins para 
En 

enro Datile Civic° 
61.015,00 Front 	Propaganda 	• 	CNP1 	n` 

01.988.742AX01•30 

135.000.348/20I I 
Contrataçao de empress asp:giants& 
em mor.tagem de estrutuns para evento 

	  getnara do Prinenlo da Taquara  
46.770,00 %3 Brasil Bventos Lida CNP1 	a' 

.021.598/0:01•81 

O art. 38, inciso VI, da Lei 8.666/93, disp6e dc forma clara que, aos Processos 
administrativos referentes a procedimento licitatrio, devero serjuntados "pareceres t'cnicos 
ou jurdicos emitidos sobre a licita‘喜o, dispensa ou inexigibilidade", inclusive exigindo que as 
minutas dos editais sejam previamente aprovadas pela assessoriajurtdica. 

0 art. 38, inciso VI, da Lei 8.666/93, dispõe de forma clara que, aos Processos 
administrativos referentes a procedimento licitatério, deverio ser juntados "pareceres técnicos 
ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade", inclusive exigindo que as 
minutas dos editais sejam previamente aprovadas pela assessoria jurfdica. 
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Ou seja, o legislador erigiu como condi戸o prvia para a celebra"o de 

contrato, com ou sem licita叫o, a emissきo de parecer juridico sobre a contrata.o 

ASS1m. est' claro QUO a Lei de Licita96es exige que os Processos 

administrativos referentes tanto a procedimento licitat6rio quanto a contrata9ao otreta, por 

dispensa ou inexigibilidade, sejam instruidos corn parecer t'cnico oujuridico 

Por esta razao, em diversos julgados, o Tribunal de Contas da Unifto jh se 

manifestou sobre a exigncia, vejamos: 

Observe a exigとncia legal cjue determina a juntada ao proccsso adinirustrativo dos 
pareceres t'cnicos oujuridicos emitidos sabre a licitaf加， em atendimento ao ュn・ 38・  
inciso Vida Lei 110 8666/1 993." Ac6rd舌o o。  2574/2009 - Plenrio 

"Submeta as mintitas dc editais de licita"o, dc instrumentos contratuais e de seus 
aditivos ao prvia exame e aprovaAo da a 	 srcsoria juridica, conforme preceitua o 
sit 38, pargrath" nico. da Lei n' 8.666/1993. incluindo o parecer devidainente 
assinado no processa correspondente." Decisio n。 955/2002 Pletthrio. 

No mesmo sentido, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, no Ac6rd'o n。  
219/2003 - Rei. Conselheiro Substituto Jos6 Roberto Paiva Martins e a Procuradoria Geral do 

Distrito Federal no Parecer n。  0726/2003 - PROCAD/PGDF, entenderam que a manifesta9きo 

prdvia da Consukoria Jurdica e exig己ncia legal que dever' ser observada nos autos dos 

processos administrativos 

Observamos em todos os Processos carentes de mantfestaり三o juridica, algum 

tipo de pendencias formal, que poderia ter sido suprida ou informada ao gestor pela 
Asscssoria Juridica da Unidade. Exemplificando: Ausencias de nomea9言o de executor dc 

contrato, de Projeto Bsico, de justificativa, de pesquisa dc pre9o para fundamentar as 
prorroga96es dos contratos, prorroga96es de contratos realizadas de forma irregular e ausencia 
de contratos ou documento equivalente, etc 

Manifestagao do gestor 

Conforme dito alhurcs, todos os procedimentos que visavam a adeso decorriam de 
um pmccsso origin'rio (Processo n 135.000.181/2011 e 135.000.18212011) e, neste 
sim, havia a devida anlise por nosso corpo tcnico. 
Conquanto a ausencia de Parecer nestes procedimentos, nio houveram ilegalidades. 

Anlise do Controle Interno 

N喜o acatamos a manifesta9Jo do gestor, pois 6 entendimento pacifico, 

conforme Acrd百o n。  219/2003 do TCDF e Parecer no 0726/2008 ・  PROCAD/PGDF a 

obrigatoriedade de parecer tdcnico em cada procedimento licitat6rio. Tambm, nos Processo 
citados no ponto, no hA referncia aos Processos ditos originrios nos 135.000・ 181/2011 e 

135.000.182/20t I 
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Recomenda'o Recomendação 

Doravante, dar efetividade ao disposto no art. 38 da Lei n。  8.666/93, 

submetendo todos os Processos licitat6rios e minutas contratttais ao crivo da assessoria 

jurdica. 

Doravante, dar efetividade ao disposto no art. 38 da Lei n° 8.666/93, 

submetendo todos os Processos licitatórios c minutas contratuais ao crivo da assessoria 

jurídica. 

2.7 - FRACIONAMENTO DO OBJETO PARA JUSTIFICAR DISPENSA 
DELにITACAO 

2.7 - FRACIONAMEN TO DO OBJETO PARA JUSTIFICAR DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 

Observou-se que a Administra9各o Regional de Planaltina fracionou os servios 

de execu9'o de obras mediante a realiza9西o dc despesa distinta c sucessiva de dispensa de 

licita9Ao para um mesmo Programa dc Trabalho - siiva9百o a caracterizar a veda‘喜o advinda 

dos artigos 23 e 24 da Lei Federal n" 8.666/93, e a exigir o emprego de carta convite ou 
equivalente, sempre que o somat6rio de seus valores ultrapassarem os limites legais da 
modalidade utilizada pela Administra9正o, conforme se demonstra a seguir: 

Observou-se que a Administraçâo Regional de Planaltina fracionou os serviços 

de execução de obras mediante a realização de despesa distinta c succssiva de dispensa de 

licitação para um mesmo Program de Trabalho - situação a caracterizar a vedação advinda 
dos artigos 23 e 24 da Lei Federal n'' 8.666/93, e a exigir o emprego de carta convite ou 

equivalente, sempre quo o somatório de seus valores ultrapassarem os limites legais da 

modal idade utilizada pela Administração, conforme se demonstra a seguir: 

PROCESSO Pr OBJETO DATA 
EMPENHO 

I 	EMPRESA 
LCot1TA0AKS 

VALOR EM 

135.000 620/2011 
Eretamento de 2 catrinbber tipo 
pieta para. EXPOPLAN 

19/08/20'. I 7950.00 

PF "*.792.971-•• 

155.000.621/201/ 
Fretsruelto de Onibus. caminhocete 
c nutni tno para n VIII F.XPOPLAN 18108/2011 . 

'PE •".792 971-** 

7478,00 

IOTAL • . . 15.828,00 

De acordo corn a legisla9五o de regencia, a Administra"o deveria ter 

empregado a carta convite para as situa96es apresentadas, pois o somat6rio dos valores dos 

processos ultrapassa o valor descrito no art. 24 da Lei no 8・666193. 

Pode se verificar em alguns casos que os empenhos de objetos similares 

pertencentes a urn mesmo Plano de Trabalho ocorreram em data aproximada, cujo servi9o foi 
realizado no mesmo local, para o mesmo objeto, caracterizando flagrante desrespeito a Lei n。  
8.666193, comprovando o/racionamento do objeto licitado 

De acordo corn a legislagao de regência, a Aciministração deveria ter 

empregado a carta convitc para as situações apresentadas, pois o somatório dos valores dos 

processos ultrapassa o valor descrito no art. 24 da Lei n° 8.666/93. 

Pode se verificar em alguns casos que os empenhos de objetos similares 

pertencentes a urn mesmo Plano de Trabalho ocorreram em data aproximada, cujo serviço foi 

realizado no mesmo local, para o mesmo objeto, caracterizando flagrante desrespeito Lei nu 

8.666/93, comprovando o fracionamento do objeto licitado. 

Manifesta''o do gestor 

E mencionado que este Orgao fracionava era v'rios processos a contram9'o para 
eventos. Sc trauirmos o fracionamento mencionado corno sendo men divisAo em 

Focessos Com O可etos diversos para maxtmlzar es atos, sendo cada qual para urn 
fim especifico, o que podemos assim denominar dc声rcclamento dc o可etc, este sim 
fora realizado pela Administra"o Regional 
No podemos confunIdir neste momento o fracionamento mencionado com o 
fracionamento de objeto vedado pela legisla9Ao liciratria 
Nos exemplos citados pelo auditor temos contrata''o dc 2 caminhes tipo gaiola, 

C叩eci6cos para o transpur.e dc animais que seriam apresentados na exposi 加  
agropecithria. e outro cent 6 nibus, caminhonete e mini trio, sendo pois, diversos os 
objetos contratados, na medida cm que a sua contrata9Ao por proccdinicntos 
separados proporcionou a obten'!o dc melhores pre9os e amplia'o da conccirrncia 

Manifestação do gestor 

E mencionado que este Orgão fracionava em varios proccssos a contratactio para 
eventos. Sc tnitarmos o fracionamento mencionado como send° mera divisk ern 

processos com objetos diversos para maximizar os atos, sendo cada goal porn UM 

fim cspecifico, o qua podemos assim denominar de parcelamento dc objeto, este sim 
fora realizado pela Administração Regional. 
Mr> podemos confundir neste moment° o fracionamento mcncionado com a 
fracinnamento de objeto vedado pela legislação licitatória. 
Nos exemplos citados pelo auditor temos contratação de 2 caminhdes tipo gaiola, 
especificos para o transporte de aniinais que seriam apresentados na exposição 
agropecnaria, e outro com ônibus, caminhonete c inini trio, sendo pois, diversos os 

objctos contratados, na medida cm qua a sua centrals* 	proccdimentos 
separados proporcionou a obtenção de melhores preços e ampliação concorencia. 
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Anlise do Controle Jnterno Análise do Controle Interno 

N昏o acatamos a manifesta'flo do gestor. O fracionamento se caracteriza 
quando se divide a despesa para utiliza modalidade de licita9各o inferior A recomendada pela 
legisla 首o para o total da despesa, ou para efetuar contrata9吾o direta. No caso em an'lise, os 
servios foram realizados na mesma dada, sendo o mesmo objeto ー  fretamento de veculos 
para atender s necessidades do evento, ultrapassando o valor previsto no art. 24 da Lei n。  
8.666/93. 

Não acatatnos a manifestação do gestor. 	fracionamento se caracteriza 

quando se divide a despesa para utiliza modalidade de licitação inferior recomendada pela 
legislação para o total da despesa, ou para efetuar contratação direta. No caso em andlise, os 
serviços foram realizados na mcsma dada, sendo o mesmo objeto - fretamento de veiculos 
para atender As necessidades do evento, ultrapassando o valor previsto no art. 24 da Lei n° 

8.666/93. 

Recomenda,6es 

a、  observar nas prximas contrata96es de obras e servi9os a modalidade de 

licita戸o adequada, abstendo-se de fracionar objetos assemelhados a qualquer LIIUJO, em 
observ'ncia ao art. 23,§ 50, da Lei Federal n.。  8.666/93; 

b) doravante, evitar fuga da modalidade correta de licita9百o, em cumprimento' 

legisla o j referida e, por analogia, em atendimento a Decis且o n・。 1156f2004 cio)しvi'; c 

の caso se justifique a necessidade de parcelamento do o可eta, adotar a 

modalidade de licita 喜o condizente com o total de recursos estimados para os processos. 

Recomendações 

a) observar nas próximas contratações de obras e serviços a modalidade de 
licitação adequada, abstendo-se de fracionar objetos assemelhados a qualquer titulo, cm 
observincia ao art. 23, § 5°, da Lei Federal n.° 8.666/93; 

b) doravante, evitar fuga da modalidade correta de licitação, ern cumprimento a 
legislação jti referida e, por analogia, em atendimento Decislo n.° 1156/2004 do TCDF; e 

c) caso se justifique a necessidade de parcelamento do objeto, adotar a 

modalidade de licitação condizente com o total de recursos estimados para os processos. 

2.8 - AUSNCIA DE INSTRUMENTO DE CONTRATO 2.8 - AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE CONTRATO 

Observamos nos Processos a seguir relacionados que foram contratadas vArias 
empresas para prestarem servi9o' Unidade, scm instrumento contratual: 

Observamos nos Processos a seguir relacionados que foram contratadas virias 
empresas para prestarem serviço ti Unidade, sem instrumento contratual: 

_.--...-.— . ,..._. 
PROCESS° le 

• . 	1 1 	. 	• 	i 	. 

.-. 	- ___ ..... _.... 	. 
OB3ETO_ -- --C-4-Nti-tiffil3A 	- VALOR AS MODALIDADE DE 

LICITAÇÃO 

Montagem de ostratunt pan os 46.400,00 °see a Ala dc Registry 

135.000.238/2011 motes. I) Mao Social pela Paz, 
0 2) Festa de Santa Rita dc Crissia 
ern Pia:whiz& 

A3 Brasil Eventos - CNN 
n" 06.21.5981000141 

69.400,00 e 	Preço 	n- 42/2010 	- 
ELETROBRAS 

Cortina:3o 	de 	empresa a Ala do Registro 

especiolizada em montagem de Intemacional Comerem de 24.900,00 c e PIING. C. 002+2010 - 

135.000.181+2011 estruturas para 	os 	evades: 	1) Fleets e Plantas -CM') re 75.200,00 ligio Militar de Brasilia 

Festa Santa Rita de Oasis es00 481.440+0001-08 
2)Fetta do divine 
Contusing° 	dc 	empreaa &silo a Ata ee Regan* 

ro.pecia!izada em montagem de Front Propaganda- CNP) n° 318.490.03 Preço 	n". 	15212010. 

135.010 182/2011 estrumras 	pent os 	eventos: 	I) 
Peon do Divine e 2) Festa de Sao 

01.988.7411X01-30 70.000,00 IDEC 	- 	Universidade 
rederal do Maranhao 

Joao 

Contratsplo 	de 	empreu dab a Ata de Registro 

135.000.63942011 especializada cm montagem desA3 Brasil Eventos - CNN 350.000,00 Preço n• 422010 	- 

estrutorsts pare evento Craze& C06.21.598/000)41 ELETROBRAS 

Evancelistea 
(no a Ata e Regius° de 

135.000.647/2011 Co:drug:10 de serviço pars a Prone Propaganda - CNN if 351.20.00 reço if. 1522010SIDEC 

rtalmacio da VIII EXPOPLAN 01.988.742/0001-30 Universidade Federal do 
laranhio 

Connetaelle 	de 	empresa dodo a Ata e Registro dc 

135 ON33482011 especializada em montages, de Front Propaganda • CNN a` 46.770,00 ter° n°. 152/2010-SIDEC 

ーー  
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animism pan evento Semana A1.988.742:10001-30 
firrientlo da Taquani 

- Universidade Federal do 
Manto 

135.000.696/2011 

Contatado 	de 	empresa 
especializada cm montagem de 
Eat-Aura pan saline* do 30”1.988.742/0001•30 
Congresso 	da 	Mulher 	de 
Planaltina 

From Propaganda • CNPJ n° 
68.066,00 

Adana° a Ate e Regime de 
Prego e. 152/2010-SIDEC 
- Veins:Made Federal do 
Marimba° 

135.000.616/2011 
Contando 	dc 	em.preat 
espocializada ma montagem &front 
antrum para as eventos: 1) Dia 
lemdtico e 2) Baile Estudantil 

Propaganda - Offl re 
01.988.74210001-30 

62.720,00 
55165,00 

Adak a Ais e Registro de 
Pram nt 1522010410BU 
- Univervidade Federal do 
Morn* 

333.000.617/2011 
Contratagto 	de 	ernp:rta 
cspecializada em montagem de 
estruturas para o evento Desfile.01.988.742/0001.30 
Claim 

Front Propaganda - CNN n" 61.035,00 
Metro e Ata e Registro de 
Prego n°. IS212010-SIDEC 
- Universidade Federal do 

Maranhao 

135400.70620H 

Contratado 	de 	enuresis 
espccializada em montagem da 
erratum pars al (memos, 	1; 
Qadificando os Espaços Flitibecia 
IV a 2) Qualificando as Públicos 
V 

Front Propaganda • CNN? 
01.988 742/C001.10 

29.700,00 
28.20000 

Adesio a Ata e Resists° de 
PICW n°. 152/2010-SIDEC 

Llnetcrudade Federal do 
Maranhao 

Embora as Notas de Empenhos possam substituir o contrato nos termos do 
artigo 62 da Lei fl.0 8.666/93 esses documentos anexados aos Processos citados na tabela 
acima, n旦o trazem infonna96es precisas e detalhadas sobre os objetos e os elementos 
caractersticos dos servi9os contratados, logo, n言o podem, no presente caso, substituir o 
contrato 

Embora as Notas de Einpenhos possam substituir o contrato nos tennos do 
artigo 62 da Lei n.° 8.666/93 esses documentos anexados aos Processos cilados na tabela 
acima, não trazem informações precisas e detalhadas sobre os objetos e os elementos 
caracteristicos dos servigos contratados, logo, não podem, no presente caso, substituir o 
contrato. 

Nos termos da Lei ti0 10.520/02, no caso dc Ades百o a Ata de Registro dc 
Preo, a minuta de contrato deve existir, elaborada nos termos do edital e da Ata de Registro 
de Pre9os aderida, devidamente adequada'lcgisla9Zo do Distrito Federal・ Que se diga, tal 
omissao impossibilitou aferir com precis'o quais servios foram contratados, deixando como 
parmetro aferidor somente o Projeto B'sico e o valor total pago A empresa contratada. 

Nos terrnos da Lei n° 10.520/02, no caso dc Adesão a Ala de Registro de 
Preço, a minuta de contrato deve existir, elabomda nos termos do edital e da Ata de Registro 
de Preços aderida, devidamente edequada legislação do Distrito Federal. Que se diga, tal 
omissão impossibilitou aferir com precisno quais serviços foram contratados, deixando como 
parfimetro aferidor somente o Projeto Básico e o valor total pago empresa contratada. 

Manifesta''o do gestor Manifestação do gestor 

A Lci de Ucita るes utiliza com mesmo scntido e alcance as cipresses 'tcrmo de 
contrato" e "instumento叱contrato". Basta comparar are山“o do caput do art. 62 
coin o § 4。  do mesmo artigo; o primeiro toma o "instrumento de contrato" 
obrigatrio para determinadas hip6teses; j' o segundo toma dispensvel o "termo de 
contrato" para os casos que a叩eci＆●一  
A doutrina, contudo, distingue as expresses: instrumento' oドneto utilizado para 
as diversas formas que o conn・te adntinistativo pode assumir (Meirelles, 2009 
222-223 e Carvalho Filho, 2010:219). Assim1 o contrato administativo exterioriza- 
se por meio de um instrumento, que pode ser variado, isto' , que pode utilizar unia 
forma mais rebuscada (termo de contrato) ou outras mais simples (nota de empenho, 
ordem de servio etc.).(h・ http巧us.com.bザ iligosf25 147んトhipotcacs-de-dispensa・  
do・termo-de.contrato#ixzz3 5SXw5o 4m) 
Citemos o Art. 62 e seu§ 4': 
"Art. 62. 0 instrun,ento do contraio d obrigatrio nos casos de concorrncia e 
山somado de pr町“' bem como ,ios或spensas ● inaigibthdades ciザos preF" 
es:りm" compreendidos no・ limites destasd‘ロ’ ”・odalidodes de lidIsロ戸‘', 
efactiliativo nos demais em que a AdministraFdo puder subsUtni-bpor Outros 

A Lei de Licitacóes utiliza com rnesmo sentido e alcance as expressões nterroo de 
contraM" e "instrumento de contrato". Basta comparar a redarao do caput do an. 62 
corn o §4° do mcsmo artigo; o primeir0 toma o "instrumento de contrato" 
obrigatório para determinadas hipoteses; ji o seginido toma dispensivel o "termo de 
contrato" para os casos que especifica. 
A doutrina, contudo, distingue as expresseks: instrumento e o genera utilizado pare 
as diversas formas que o contrato administrativo pode assumir (Meirelles, 2009: 
222-223 e Carvalho Filho, 2010: 219). Assim, o contrato administrativo exterioriza- 
se por meio de um instrumento, que pode ser variado, isto que pride utilizar uma 
forma mais rebuscada (termo de contrato) ou outras mais simples (nota de empenho, 
ordem de servieo etc.).(in http://jus.com.briartigos/25147/as-hipotcses-de-dispensa- 
do-terrno-de.contratoPixzz35SEw5o 4m) 
Citemos o Art. 62 e seu §4': 
"Art. 62. 0 instrument° de contrato d obrigatdrio nos easels de concomencia e 
de tornado de preços. bem como nos dispensas e inerigibilidades 	preços 
estejam compreendidos nos ilmites destas duns modalidades de licitação, 
efactiltativo nos demais eat que a Administração puder sub:timid° por outros 
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instrumentoS Mheis,mk como carta-contrato, nota de'”甲en加 de despesa. 

a'jtoriコlf加  de con伊ra O・s ordemd'e工“町加山servio. 

IJE dispensvel o "termo dc controlo" e facultada o substituido prevista""" 
artigo, a critrio do Administra'do e independentemente プeseu valor, nos casos 
de mpm com entrega Imediata e integral dos bens adquiridos. dos quais no 

resultem abrigatO es声turgs, inclusive assistncia tcnico 

Em todos osらsos apreciados pelo relat6rio foi emitida nota de empenho,’叫o esta 

meio h'bil a se Dromover a faculdade de apreSentZaO Ou flSO Ge COIWatU lormal. 
Muito embora ' l fato, ap6s a indica'o de possIvel iffegLilaridade, nos exercIcios 
posteriores a (ier&ncia de Oramento Finanas e Contratos vem cumprindo com' 

orientacgo de emiss五o de contratos 
Alm da possibilidade prevista na legisla9'o licitat6ria no caput do Art. 62, temos 
ainda que muitos dos servi9os contratados foram prestados nos termos ao 9 q acs'c, 
sendo, pois dispens'vel o termo de contrato. 

instrumemos habeis, tals como carta-contrato, nota fit empenho de despeta, 

autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 

.f 4° dispensiivel o 'term° de contrato" e facultada a substituiçao prevista neste 
arrigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos 
de compra com entrega tmediata e integral dos bens adquiridos, dos quais ndo 
resultem obrigaçãesfrituras, inclusive assistincia Monica". 
Em todos os casos apreciados pelo relatório foi emitida nota de empenho, sendo esta 
mcio habit a se promover a faculdade de apresentação ou nio de contrato formal. 
Muito embora tal fato, após a indicacao de possfvel irregularidade, nos exercícios 
posteriores a Gerência de OrTamento Finanças c Contratos vem cumprindo com a 
orientaçao de emissao de contratos. 
Alem da possibilidade prevista na legislação licitatória no caput do Art. 62, temos 
ainda que muitos dos serviços contratados forarn prestados nos termos do §4 deste, 
sendo, pois dispensável o termo de contrato. 

An'lise do Controle Interno Andlise do Controle Interno 

んn d a me md Nんn d a me md“丹5o acatamos a manifestao do gestor. , 1fundamentadas em Adesfto a Ata de Registro de Preo,轟  as contrata器  祭器ramp02. 

quo exige o instrumento formal do contrato nos art. 3。  e 40, vejamoS: 

Ait.3'A hse preparat 血do preg'o observa恒 o seguinte: 
I.,autoridade competente justificar a necesstdadc dc contrata9'o e definir o 
objeto do certame, as exigncias de habilitu'3o, os critrios de aceitalo das 
pr6postas, as san96es ponロidimplemenい  e as clusul・a do contram・ inclusive com 

fixa o dos prazos para fornecimento;
Art. 4 A fase externa do prego ser iniciada com a convoca9ilo dos Interessados e 

霊器as seguintes regras:ital constar o todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3。, 
as normas que disciplinaram o procedimento e a minuta do contrato, quando for o 

Nlo acatamos a manifestag.ão do gestor. Todas as contratações citadas foram 
fundamentadas em Adesão a Ata de Registro de Preço, amparada pela Lei if 10.520/2002, 

que exige o instrumento formal do contrato nos art. 3° e 4°, vejamos: 

Art. 3° A fase preparatória do pregio observant o seguinte: 
I - a autoridade competente justificari a necessidade de contrataçio e definiri o 
objeto do certame, as exigincias de habilitaçao, os critérios de aceitaçao das 
propostas, as sanções por inadimplemento e as eláusulas do contrato, inclusive corn 

fi snit° dos prams para fornecimento; 
Art. 4° A fase extema do pregao sera iniciada com a convocaçao dos interessados e 
observari as seguintes regras: 
III - do cdital constarao todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3°, 
as normas que disciplinarem o procedimento e a minute do contrato, quando for o 
caso; 

Recomenda''o Recomendação 

Nas or6ximas contrataces de servi9os, principalmente que possam gerar 

obrigaf6es futuras, fonnalizar a cant甲ta9ao atravs do instrumento contratual. 

2.9 - AUSNCIA DE RELAT RIO DO EXECUTOR SOBRE A 
REALIZAAO/EX'ECTJCAO DO SERVICO CONTRATADO 

Analisamos os Processos listados a seguir e constamos a aus6ncia de relat6rios 

dos executores dos contratos, que se limitaram a carimbar os versos一  as notas, iiscais・  
atestando que o servi9o foi executado, impossibilitando atenr a prestaao ao servi9o, nau 
atendendo ao disposto nos arts. 41 c44 do Decreto n。  32,59SIIU・  

Nas próximas contratações de serviços, principalmente que possam gerar 
obrigações futuras, formalizar a contrétaçao através do instrumento contratual. 

2.9 - AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DO EXECUTOR SOBRE A 
REALIZAÇÃO/EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO 

Analisamos os Processos listados a seguir e constamos a ausencia de relat6rios 
dos executores dos contratos, que se limitaram a carimbar os versos das notas fiscais, 
atestando que o serviço foi executado, impossibilitando aferir a prestaçâo do serviço, não 

atendendo ao disposto nos arts. 41 e 44 do Decreto n° 32.598/10. 

PltOCESSO V ORICTO VALOR RS OBSERVAÇÕES 	I 

135.000.23412011 

...loctagUn de canon pan os 
memos. I) Aylo Social pela Paz, e 
2) Festa de Santa Rude Gismo em 
Planalta 

:6 4(0.00 
69.400,00 

No 	hi 	nomeasSo 	de 	executor 
Xe:atório pan o evergo Acts Social pe 
Paz, 
- Impossivel afetir se o serviço foi prestado. 
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135.0130.181/20i! 

Contratacio do empresa 
z-pecialinda em montagem de 
=Upturn pars os evantos. 1) Faa 
Santa Rita de Cassia e 2)Festa do 
iivino. 

24.90000 
. 75200,00 

- 	Mo 	hi 	miseries 	dos 	atastes. 
impossitelitando afair se o servia foi 
prestado. 

135.000382„2011 

te. —anoint., de empresa 
especializada em montagem de 
estrum:as pan os eventos: 1) Festa 
po Divino; e 2) Festa de Sb o ledo  

oninitaçio 	dc 	serviço 	para 	a rea 
lizaçio da VIII EXPOPLAN 

318.490,00 
70000,00 

351.285,00 

- 	Sao 	lie 	relatórios 	dos 	executores, 
impossibilitando afar se o serviço for 
presto& 

Tao 	hi 	relatórios 	dos 	executores, 
ibilitando 	astir se o sienna for 

do 
119.000.647/2011 

135.000.348/2011 

Conuntacio 	de 	empina 
especializada 	ern 	montagem 	de 
ostruturas pan averse Samara do 
Firmer UM da Taurus 

46.77000 

- 	Relatório 	do 	amigos, 	II.. 	64/65. 
ineonsisamte Comprova o forecaster* de 
tendas saves de fours e No comprova o 
fornecimento do box truss. 

135.000.516/2011 
Reforms do Mane do 14° Ostend° 
de Policia Militar 2.180,00 

L 	Ausincia dc rannetillo do 	executer. 
IrciflõS a de comprovado do destino do 
Inateflul. 

135.000.6162011 

Contrataello 	de 	tom 

estruturas pan os eventos: 	1) Di 
emético .2) Baile Estudantil 

especialinds 	an 	montagem 	de  
62.720,03 
55.055,00 

- Nb o hi nomeaio de executor ou istatocio 
inmossibilitando &fair se os services foram 
preatados. 

135.003.617/2011 

Conntumto 	de 	mamma 
especialinda 	cm 	montagem 	dc 
rah-alums 	pan 	o 	evento 	Desfile 
Clvico 

61113500 
- NI° hi nomemlo de executor ou telatOrio 
impossibilitando aferir se os serviços for 
prestadee. 

135.000.696 ,2011 

Fontrmaclio 	de 	ernprese 
,., apecialiand• 	em 	mooing= 	de 
las ldurum para roebuck> do 30' 
al —arms° da Mulha de Flanaltina 

68.066,00 
preatado. 

 

- Nb o hi nomeacio de executor on onlaterio 
impossibilitando aferir 	se o 	servia foi 

135.000.920/2011 [Amato de tendas 4.900,00 
NI° hi nomegio de executor ou related°, 

Illinndo stair se os serviços foram 
tados. 

135.000.9102011 Lager) de tendas 2.400.00 
hi anemic de executor ou reload° 
ibibtando eerie se os serviços f 

dos. 
Li 

135.000.561/2011 
Magma Attains) pare a 	VIE 
EXPOPLAN 7.987.00 

- NI° hi oomemlo de executor ots relatório 
impossibilitando afar se os serviços rorsxtj  
prestados 

115.000.411/2011 
Compra de tecido para a Etta do 
Divino 7.989.00 

- Mio hi nomeado de executor ou relstdrio 
impossibilitando aerie se os serviços f 
'resta dou 

135.000.706/2011 

Contratmlo 	de 	emcees& 
especialima 	em 	montagem 	de 
tastinuras 	pan 	os 	eventos: 	1; 
Qualificando os Espaços Públicos IV 
c 2) Quill tined° es l'Alicos V 

29.700,00 
28.200,00 

- l'ao hi noraemio de executor ou nimono, 
iropossibIlitando afar se a serviços foram 
prestados. 

135.000.28311011 
Carnage° de artista para a Fella QC 

Produtor Rural no Nalco Rural de 

Tabadnp 
18000,00 

L Nao hi non:solo de executor ou relator° 
Impossibititando aferir m os services fiat 
kirestados. 

135.000.620/2011 Prominent° de 2 earnInhaes 	Lino 
iola per. a EXPOPLAN 

7.95000 
Mio hi nomemio de executor ou relatório 

rapossibitliar.do afer:r se os service. foram 

135.000.621/2011 fli ibis, camInhonere e mini trio 
 	VIII EXPOPLAN  

7.878.00 
I. Mo hi nomemao de executor ou tehario, 
npossi bilitardo afar se os serviço. foram 
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Ocorre que os autos no trazem qualquer comprova o da efetiva presta o 
dos servi9os (tais como伽tograuias). N各o h' relat6rio do executor, nao na. copias cc cartazes・  
publica6es na imprensa, material de divulga9'o pr'via ou matrias jomalisticas anteriores ou 
posteriores ao evento, impossibilitando aftrlr Sc O evento 101 reauzauo. 

Manliest町ao ao gestor 

N'o nbstante a iucxistencia dc (ormaliza'o, nfto se pode afirmar que inexisに

誌moanhamento da execu"o do servio contratado, poi‘・ embora nや se tenha a 
presena de relat6rio, hoLive a nomea o de executor que monitorou toda 
com a cfetivaAo do atesto em nota fiscal. Por conseguinte, temos quc 
transcorrera 可  normalmentc, resultando em sua entrega sem inadequa es, nko 
cnseiando orciuizos 
Ao i tcstaro executor infonna que os servios foram realizadog dc acordo com o 

Projeto Bsico, onde j' havia sido detalhado. Entretanto, com fito dc ミ“讐friFo竺且  
execuco e o acomoanhamcnto doa servi'os, com o auxilio da Escola dc Governo, 
estio sendo promovidos cursos de execu o de contratos o que vem viabilii.ando um 
aprimoramento do ato praticado. 

Anlise do Controle Interno 

No acatamos a manifesta戸o do gestor. A forma prevista nos arts. 41 e 44 do 
Decreto n。  32.598/10 para o executor comprovar que acompanhou a realiza9三o do servio' 
mediante emisso de relatrio circunstanciado, apenas designa叫o do executor e atesto na nota 
fiscal n百o atende aos ditames da norma. 

Recomenda o 

Proceder s aDurac6es de natureza disciplinar, com base no art. 211, da Lei 
Comolementar n 840/2011, objetivando promover a apura叫o de responsabllldacle peias 
falhas aoontadas. E caso fiaue configurado prejuIzo ao errio, instaurar tomada oe contas 
especial, confonne previsto na K.e.soiuao n lUZ, cie ID/UI! I YYo- IしL/r・  f.d,. C mata uwj 
Normativa it 05/2012-SIC. 

2.10 - AUSNCIA DE DIARIO DE OBRA E DE RECEBIMENO 
PROVIS6RIO E DEFINITIVO 

Analisando o Processo n' 【」〕・vouぎど4/2甲1 ・ cuj9 ou,j'ul『亡’二と黒鷲ごrツご  
muro de cercamento do Parque (IC servi9os 二 ．Ac"ごと豊． VtIIVL 匹ご七で竺二こ：二二  
executada pela Coelsa 1ngenParIa・  しNYJ n' vz.qoy ・  ゼ  u/v四L,LI ・ YCI I押a“竺“‘竺でごこご  
di'rio de obra ou relatrios ttcnicos・  oemonst「日fluo c ircutIs‘門竺」」二‘竺ニ二二‘7ご器  
fiscaliza o e acompanhamento das obras e servi9os, nos termos dos art. 41 e 44 do Decreto 
n32.598/2010, e art. 67,§ 1。  ,da Lei 8.666/93. 
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Verificamos, tambm, a ausncia de recebimento provis6rio e definitivo da 
obra, n'o atendendo o definido no inciso 1, alIneas "a0 e' 'b", do art. 73, da Lei 8.666/93 e item 
17.1 do edital de Licita9'o. 

Verificamos, também, a ausência de recebimento provis6rio e definitivo da 
obra, não atendendo o dcfinido no inciso I, alincas "a" e "b", do art. 73, da Lei 8.666/93 e item 
17.1 do edital de Licitação. 

O contrato analisado teve o pagamento das obrigaf6es efetivados, a despeito da 
ausencia dos temias, fato constatado em exame das ordens banc'rias correspondentes. 

0 contrato analisado teve o pagamento das obrigações efetivados, a despeito da 
ausência dos termos, fato constatado cm cxame das ordens bancirias correspondentes. 

Manifesta戸o do gestor Manifestação do gestor 

Conforme recomcnda9'o, foram ancxados aos autos o Di'rio dc Obras e Tenno de 
Recebimento (DOC 02) 
Conforme recomendactlo, foram anexados aos autos o Didrio de Obras e Termo de 
Recebimento (DOC 02) 

An'lise do Controle Interno Anfilise do Controle Intern° 

N百o foi possivel certificar a juntada do di'rio de obras e dos termos de 
recebimento provis6rio e definitivo nos Processos uma vez que os trabalhos de campo j' 
haviam sido encerrados 

Não foi possivel certificar a juntada do diário de obras e dos termos de 
recebimento provisório e definitivo nos Processos uma vez que os trabalhos de campo já 
haviam sido encerrados. 

Recomendafo 

a) doravante, a Unidade deve fazer constar nos processos o di'rio de obra; e 

b) a certifica 耳o da juntada do dirio de obras e dos termos de recebimento 
provis6rio e definitivo nos processos deve ser comprovada no prximo trabalho de auditoria. 

2.11 - PAGAMENTO POR ALUGUEL DE TENDAS COM VALORES 
ACIMA DOS PRECOS PRATICADOS NO MERCADO 

Recomendação 

a) doravante, a Unidadc deve fazer constar nos processos o diário de obra; e 

b) a certificaçâo cla juntada do diário de obras e dos termos de recebimento 
provis6rio e definitivo nos processos deve ser comprovada no próximo trabalho de auditoria. 

2.11 - PAGAMENTO POR ALUGUEL DE TENDAS COM VALORES 
ACIMA DOS PRECOS PRATICADOS NO MERCADO 

Analisando os orocessos a seauir relacionados, verificamos cue a Unidade 
pagou KS 200,O() pelo m" da ioca9ao diana de tendas, valor supenor ao praticado no mercado, 
que aluga tendas pela m'dia de R$ 280,00 a diria de cada unidade de tenda lOxtOni, 
conforme pesquisa reakzada. 

Analisando os processos a seguir relacionados, verificamos que a Unidade 
pagou RS 200,00 pelo m2 da iota* diária de tendas, valor superior ao praticado no mercado, 
que aluga tendas pela média de R$ 280,00 a diaria de cada unidade de tenda 10x10m, 
conforme pesquisa realizada. 

PROCESSO i° 
, 

ATA ADEFUDA DESCRIÇÃO 	 , 11.114D. 
11 

- 
1 	. 

'VALOR WAP,Ti DIARIA • 
• • 	t 	1' 

,1 VALOR 
1,, 'TOTAL 

Para o 1* evento, Aço Social 

aft  
E

 

Ia 	Paz: 	Tends an 	formes 
togonal, 	tamanho 	aproximado 70 02 RS28.130000 

13$.00023S/2011 Ara de Registrar de 
040m (item 317 da ma ackrida; 
rem 10 do Praia° Bake. C. 219) 

Preço Ir. 42/2010 - 
ELEIROURAS 

Para o 20 evento, Pesia Santa 
ta de MM.: Tenda an formaro 

200,00 

togonaL 	tairanho 	aproxtrnedo 33 01 R56.600,00 
0,10m (non 317 da eta aderida; 
rem 10 do Pnifeto thisico. fl. 232) 

135000.6394011 Ata de Registro de cads 	em 	formak 	occogunal, 314 01 R376.800,00 
Pine° n'. 42/2010 - pam.ohoapcoztrr.ado 1040m (item na 200,00 
ELETROBRAS 	1317 da ata aderida; item 24 ct 25 do 72 01 R514.40000 

Projeto Disko, fl. 22f27) 

VALOR TOTAL PAGO PELO ALUGUEL DAS TENDAS RS 125.S0000 
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Levando-se em conta o valor do item registrado, R$ 200,00 o m2 da tenda, uma 

tenda lOxIOm custou para a Unidade ES 20.000,00 a dihria da loca9ao・  valor quo representa 

quase o qu'druplo da oferta da tenda para compra. 

No 	dia 	14/03/2012, 	' s 	lOb, 	em 	consulta 	aos 	sitios 

www.cmtendasepiramide5.com.br  e www.tedasagapc.com.br  verificamos a oferta de tendas 

lOx lOm a ES 5.500,00 a unidade para venda. 

Em anlise ao processo nり13”・(RiU・」w4Q11・ cotaaos 匹ia戸叩竺四IUAWC' 
constam 03 proDostas de loca9ao de temias・ ao pre9o』乞旦fりり型と讐誉 Irl二w豊りサ’ 
CNPJ 11.435.796/0001-21, fis. 12114; Ufa Loca96es, CNPJ 12.001.082/000l-78. lIs. 15/16 e 

TOM llumina9lo, CNPJ 06.328.582/0001・16, ft. 17)・  

Em 2011, o GDF, por meio da Central de Compras, realizou os Fregoes 
Eletrnicos nos 623, 465, 248 e 152/2011 一  SUPLIC/SEPLAN, para aquisi9ao tie temias, 

conforme especifica るes a seguir, ocasifto em que a m'dia de pre9o para a tenda iUxiUin era 
de RS ES 5.093,60, e que para a tenda 6x6m era de RS 2.532,20. 

Levando-se em conta o valor do item registrado, R$ 200,00 o m2 da tenda, uma 

tenda 10x10m custou para a Unidade RS 20.000,00 a dittria da lop*, valor quo representa 

quase o quidruplo da oferta da tenda para compra. 

No 	dia 	14/03/2012, 	as 	10h, 	em 	consulta 	aos 	sitios 

www.cmtendaspiramides.com.br  e www.tedasame.com.br  verificamos a oferta de tendas 

10x10m a R$ 5.500,00 a unidade para venda. 

Em análise ao processo n°135.000.348/2011, cotados pela propria Unidade, 

constam 03 propostas de locaçáo de tenths, ao prep de R$ 280,00 a diária (M Produções, 

CNPJ 11.435.796/0001-21, fls. 12/14; Ufa Locações, CNPJ 12.001.082/0001-78. fls. 15/16 e 
TOM Iluminano, CNPJ 06.328.582/0001-16, fl. 17). 

Em 2011, o GDF, por meio da Central de Compras, realizou os Pregões 

Eletrônicos n°s 623, 465, 248 e 152/2011 - SUPLIC/SEPLAN, para aquisiçáo de tendas, 
conforme especificaçOes a seguir, ocasifto em qua a media de prep para a tenda 10x10m era 

de RS R$ 5.093,60, e que para a tenda 6x6m era de RS 2.532,20. 

Obkoe 

homes ele Liglegeto 

Valet MSS Pt a' 
4112011- 
SUUC/ 
SEPLAN 

Pt •I 
014411. 
SUL1C/ 
SEPLAN 

P S a' 
144/2011- 
SULKY 
SO% AN 

ill P. 
131E011- 
SULIC 

SCPLAN 

TENOR 6 Xe 

TENDA (TWO KRADIDELM•seelet DISMONTAWEL. usie amen mt.ba 'tem.& 
gm mho to 1 I/2 ralepdal ii Maim as ) pobpdge. cam Od Dino de 2.10 smile,. Dal 
liaamseiwi elmsdk load. in remeilds•ge avant, de the redid/oak onm enemies e 
lealearineee elnemionsonle. ingdiaki COO ii 660 mein. co'. escoltei 

Rs I ALoo• 

PS 1531.44 

TENDA (TOO PIRAMIDLL)amarlat bag XP.30, azilialit gagázak. lea a 
euelegilosb a. pull earliceido gem daps 11, tetviaaami me chiDa le. enigmas e 
ink 903440 OM 4b9p1 It. Mania= 06 a 06 mama 414e4 2.50 ce maim d• LEO ia 
OuseMelbloas Adickmb eignfaxionalg ino eidzo labandal da 2 1/2 pa la damark 
dkaig I IL Cad • carobs 

RS 2.4111,91 

TENDA (TWO PIPADLORLideleidel beg toe U-ROX logeombO, .SSI 
askisk • Rbiam,Direnuisea $1 06 ng cam st "nod. 2.30z a stria cabala 
&SOM. Canielmlelkos Adlcumab: soda void.* p.m sobs alanf nice • Ido deasudgelg. 
relhaedg OM niaralb melee mamas de wriebanuseo • neplura eatabin um kno 
&ape id 16. goldelo es 01.4•34 et* de oh tniii/aele a genebk a airefigiog ii meads 
is ado gainadMiel 

RS 1693.60 XS I 49403 

TENDA DICHADA (TIPO ItRietatl.34.agnia Estrus g roedlica bbz.br idea:al. 
am taiignmie ealifeensega ia cod bream. Digester 6 e 6 it Caretielotial 
Adloboair Dim fealamenlo me Taira Warals: Dearaloi Lora cc MI azul. Claps 16 

Op. 16,. 	Cemo4 	medal am keys DIN rental golds pot 
RS 3.663.K1 

ras Fa 	 pare ohm 	pent 
eta lesadmila (dastazia Vciera rawest. pai mead wawa. 149.4,114Z Poe 

••Pn•••• nt•••••• 1406•91 • 444:44 44 04•94. Pee C444•4 Coke a NI Um rake 
(PVC) ds gib faietiat4 gm levailatOMMO.Caa inuwente Dei-UV. sag claim. 4241. 
mola, emeakim. Mum do esd drake do., mfr.no  2.30tak &MI pan geggimildi Ed 
..o. wades. Feeltaanio gm 04 Wawa kttegii, Cep. do gawk. Wu 'imagism. 
Mowed@ inariam de rageneagardaigmenultieg 

EgeepA 'axle 

a nebear ueitead• 
Rs 4w", 

RI 3.011344 

VENDA IT1P0P10.1.341.Dlaktucia.3 uesmonTAveL ex. orrara 
unte`30 da ID] polasedes • ashes. d• 3 poles/des, own pa 011ie de 2.10 ram. com  
imumenio Almelo. Iona de pre icves1W1 on pelican da aka naisancle. owe eceendee a 
msbagnenuse agareeieseiv, mikado 0.00.1 	10.04 mtuos.gx a aco044 

DMA (TIPO PIRALUD).Mazegtat 941.1111440 rebuke wdeginal. gaga igimensma 
smietiressow plmnbegIo. peas tom maniamm pot cosmos atm.. 144 Kai ch 
PROW pm ego Sumo can inbionie.Coberloa, am walla (Iwo) opal., pen 
ix!~ eakeree ma PaCregraoindo me ea (ma. :Of • dc11.4 corn 11111450110 
emir lea Ala try Emma animjan ems meets naisognmakno germ mar& 
de webs messes me some da womanise e maniac tiege fgakunina 'awsi... a 
memeoleal ma man Woo 6 watt Lama tom gnu • ea 434 arcs own 'Do de 
lideemaglot Tamales 10%10 

RS 4349.00 KS $100.00 
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lliNDA (TWO PIAAMIPS).Mslerlat **tram mean ea ram usbaln ass bkolso 4.3 
cd. 'pal. Diatindsc ill it 10la Sm. Omit/balm Adkiacair OM :Iowa. da 
In. 	da MIN 	 04 	ism ds a 	swam pas striate ass 	(alsos) 	NW Man* 
madmen) as Igo ridge as ansislike ao kulanurialo. tam inasnstaia Nei-
faagsksadealb • mil UV. cara ramps nas panes ..JS.. nallot daaasals a ela liwa 

14 5 MAO 

10)%apsevalulvsl 

TI MM AKITA (TWO PLIUI14/Celleserak ova lasses :Win, bet U. 301, 
ispemerissi. wet tas ma. art I aeob • Fiktk• pm, tom old, ek ea mew. rhumba: 
10)(10m comp. as* Os 2.30m • skin do 4,50a Catwalk:ion AO:amain liassdas 
tabu pa sake slaudnke • ridlo Degadiala.nettrdda cam matald da nice camas 
de imasamatate a (qua ens as Can dupe a' It moat. ••• stay ... ea aaa 

eihai. rearptadis a comets puthece • combs swage sat 

SS a 91 SAO 

Levando-se cm conta o valor m'dio dc RS 280,00 a di貞ria da ioca9o da tenda 
lOxiOm, e que a Unidade pagou o total do R$ 125.800,00 pelo aluguel de tr&s tendas, por um 
dia e pelo aluguel de uma tenda por dois dias, causou les且o ao errio do Distrito Federal em 
aproximadamente RS 124.400,00, o que deve ser apurado mediante Tomada dc Contas 
Especial. 

Levando-se em conta o valor medio dc RS 280,00 a diária da locação da tenda 
10x10m, e que a Unidade pagou o total de R$ 125.800,00 pelo aluguel de ties tendas, por um 
dia e pelo aluguel de uma tenda por dois dias, causou lestio ao et-Arlo do Distrito Federal em 
aproximadamente RS 124.400,00, o que deve ser apumdo mediante Tomada de Contas 
Especial. 

Manlfesta‘喜o do gestor Manifest:10o do gestor 

Muito embora tenham sido apresentados indicativos de pre9os acima doa praticados 
pelo mercado, o que temos na verdade so situaaes que padecem de 
csclartcimcntos, pois, embora avaliando isoladameate o item tendas e as mesmas 
sendo cotadas em mctros quadrados, quando da averigua"o do todo, ou seja, o 
montante gasto com as contrata るes se restaram infetiores aos dos demais anos. 
Considerando o fato querer esclarecimentos, podendo haver incorre"es quando da 
composi"o do pre'o e avaliando a aus4ncia dc conu'ato formal delimitando o 
servio prestado, a Administra 加  Regional estar nomeando comisso para aferi9』o 
do esbo9ado 

Muito embora tenhnm sido apresentados indicativos de preps acima dos praticados 
pelo merr.ado, o que temos na verdade 	situações que padecem de 
esclarecimentos, pois, embora avaliando isoladamente o item tendas e as mesmas 
scndo cotadas em metros quadrados, quando da averiguação do todo, ou seja, o 
montante gasto com as contratações se restaram inferiores aos dos demais anos. 
Considerando o fato querer esclarecimentos, podendo haver incorreções quando da 
composição do prego e avaliando a ausancia de contrato formal delimitando o 
serviço prestado, a Administramio Regional estara nomeando comisalo para aferição 
do esboçado. 

An'lise do Controle Interno Anfillse do Controle Interno 

No acatamos a justificativa do gestor, pois nos processos em comento hA 
comprova 言o de loca9石o de tendas por pre9o superior ao praticado no mercado. 

Não acatamos a justificativa do gestor, pois nos processos em comento hi 
comprovaçâo de locação de tendas por prep superior ao praticado no mcrcado. 

Recomendaf豆o Recomendação 

Adotar procedimento tendo em vista a instaura9きo Tomada de Contas Especial 
conforme previsto na Resolu9言o si0 102, de 15/07/1998・TCDF, c/c a Instru"o Normativa i ー  
0512012-STC, objetivando apurar os prcjuizos e os responsveis. 

Adotar procedimento tendo em vista a instaumg.lo Tomada de Contas Especial 
confomro previsto na Resolução n° 102, de 15/07/1998-TCDF, c/c a Instrução Normativa n.° 
05/2012-STC, objetivando apurar os prejuizos c os responsáveis. 

2.12 ・  AUSENCIA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL PELA 
CON1'RATADA 

2.12 - AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL PELA 
CONTRATADA 

Verificamos nos processos a seguir relacionados que a Administra9五o Regional 
de Planaltina contratou pessoas fisicas que n言o emitiram notas fiscais pelos servi9os 
prestados. Constam nos respectivos processos emiss五o de recibos, os quais nIb 》  atendem 
normas vigente para os casos em an'lise, que exigem recolhimento do Imposto Sobre Servi9o 
(ISS), Imposto para a Seguridade Social (INSS) e Imposto de Renda Pessoa Fisica (IRPF), 
que n直o lorani recolhidos: 

Verificamos nos processos a seguir relacionados que a Administraçâo Regional 
de Planaltina contratou pessoas fisicas que rao crnitiram notas fiscais pelos serviços 
prestados. Constam nos rcspectivos processos emissfio de recibos, os quais nito atendem 
normas vigente para os casos em anilise, que exigem recolhimento do Imposto Sobre Serviço 
(ISS), Imposto para a Seguridade Social ONSS) e Imposto de Renda Pessoa Fisica (IRPF), 
que WM foram recolhidos: 
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PROCESS° No OLUETO 	 CONTRATADA VALOR RECIBO No/DATA 

135.000.920/2011 tocaclo e toxin ni•—.157.101.— RS 4.9001.1() tiom nuncio 01.23 ) 

135.000 561/2011 Moagem Annanal pan a VIII 
EXPOPLAN 	 F •••.3113.1131.46 RS 7.981.0(1 

Sem nioncio (Il. 24) 

135.000.620/2011 Flotarnauci do 2 can-jab/Su tip 
µmole pant a EXPOPLAN 	 , CPF ".792.971-•• 

RS 7.950,00 Sern comae, ttl. 27) 

135.000.621/2011 
Froamento 	de 	WS 
co/Mahood< c mini :no pan 	CPF•••.792.971-" 

RS 7.818,00 
sun Mimeo) (11. 27) 

VIII EXPOPLAN 

Os empreendedores individuais, pessoas lisicas ou juridicas, esto obriga tosa 
emitir nota fiscal avulsa quando realizarem opera96es espor'dicas envolvenuo a venca cc 

mercadorias ou presta9きo de servi9os para outras pessoas juridica ・  Esta oflriga9aO esta 

prevista no pargafo I0 do artigo 26 da Lei Complementar n。  123/06・  

Quanto s pessoas fisicas, segundo o Decreto no 25・ 508/05, devem requerer 

inscri9Ao no Cadastro Fiscal do Distrito Federal e recolher o Imposto Sobre Servio -Iぶ‘・  
emitindo nota fiscal avulsa pelos servi9os prestados. A contrata9ao de pessoa nsica para 
executar servi9os eventuais nos rg'os do Distrito Federal, obriga ? 讐刊9 と讐受r GO 
contratado o nmero de cadastro no Instituto Nacional de Segurldaite sociai 11Nさ)) e a 

efetuar os recolhimentos ao INSS (Lei no 8.212/91 dc Lei no 10・666/03). Tambml, deve o 

GDF recolher o Imposto de Renda Pessoa Fisica (TRPF), conforme Decreto n。  3.000/99 c/c 

Instru悼o Normativa SRF n。 488/04 

Os empreendedores individuais, pessoas fisicas ou juridicas, estão obriga los a 
emitir nota fiscal avulsa quando realizarem operações esponidicas envolvendo a venda de 
mereadorias ou prestação de serviços para outras pessoas juridicas. Esta obrigação esta 
prevista no paragrafo 1° do anigo 26 da Lei Complementar n° 123/06. 

Quanta is pessoas fisicas, segundo o Decreto n° 25.508/05, devem requerer 
inscrição' no Cadastro Fiscal do Distrito Federal e recolher o Imposto Sobre Serviço - ISS, 

emitindo nota fiscal av-ulsa pelos serviços prestados. A connate* de pessoa fisica para 
executar serviços eventuais nos orgaos do Distrito Federal, obriga o Estado a exigir do 
contratado o niunero de cadastro no Instituto Nacional de Seguridade Social ONSS) e a 
efetuar os recolhimentos ao INSS (Lei n° 8.212/91 c/c Lei n° 10.666/03). Também, deve o 
GDF recolher o Imposto de Renda Pessoa Fisica (IRPF), conforme Decreto n° 3.000/99 c/c 
Instrução Normativa SRF n° 488/04. 

Manifesta''o do gestor 

Conforme recomendado, foram ex導dos documentos fiscais para os servi9os 
Festados. 

An'lise do Controle Interno 

Manifestação do gestor 

Conforme recomendado, foram exigidos documentos fiscais para os =Nips 

prestados. 

Anilise do Controle Interno 

Permanece a recomenda 百o A Unidade, pois n'o justi licou a contrata9託o de 

servi9os sem apresenta9且o dc nota fiscal. 
Permanece a recomendação Unidade, pois nil° justilicou a contratação de 

serviços sem apresentaflo de nota fiscal. 

Recomenda9o 

Doravante, exigir das contratadas a emiss首o do documento fiscal 

correspondente ao servi9o prestado 

Recomendação 

Doravante, exigir das contratadas a emissão do documento fiscal 
correspondente ao serviço prestado. 

2.13 - RESSALVAS CONSTANTES DO RELAT6RIO DE BENS 2.13 - RESSALVAS CONSTANTES DO RF.LATÓRIO DE BENS 
IM6VEIS !MOVE'S 

De acordo corn o Relatrio de Bens Im6veis n.。  011/2012・  de 23/01/2012, fia 
196 a 197, do presente processo, verificamos no Relat6rio. itens I e 2, que cxtstlarn na nn 

VI - Planaltina as seguintes pend6ncias: 

De acordo com o Relatório de Bens Imóveis 	011/2012, de 23/01/2012, fls. 
196 a 197, do pmente processo, verificamos no Relatório, itens 1 e 2, que existiam na RA 
VI - Planaltina as seguintes pendências: 
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1) edifica96es que n巨o esto em horn estado de conserva るo; 
2) abrigos de passageiros incorporados e n"o localizados; 

3) templo religioso erguido cm terrcno do (iDE; e 

4) bens im6veis a regularizar/C6digo 90 - edifica9るes que nきo possuem 
doam-tento que comprove a propriedade do terreno e documentos (IC edifica9ifo. 

Emitimos a Solicita 百o de Auditoria n。  08/2012, em 27/04/2012, solicitando 
infonua96es e provid6ncias tomadas pala regularizar as pendencias apontadas pela ComissJo 
de Invent'rio Patrimonial. Em resposta encaminhada pela Diretoria de Administra恒o Geral, 
em 16/09/2011, atrav's do Despacho n。 072/201 l-DAG/RA・VI, fomos informados que: 

O Administrador foi informado sobre a necessidade de priorizar a manuten9'o dos 
bens do Centro de Atendimento ao Turista, da Antiga Prefeitura, do Parque 
Administrativo e do Abrigo dc faxi, para que seja tomada providencias quanto a 
reforma doa prddios 
No que se refere aos abrigos dc passagciros, que constam no processo 
135.000.764/2011，  ・、sim que Ocora a conclus'o infonnaretnos a essa 
coodernadoria 
No que se refere ao terreno TEl 3987/lo, informamos que existe um processo que 
tramita na SEDEST ti0 380.00381012010. que trata da incorpora''o do bem 
patrimonial 
Sobre os itens 2・ 1, 2・ H e 2.2・ 1 0 Administrador Regional do Planaltirta ser 
comunicado sobre a atual situa"o das bens im6veis cm quest'o, para que 
providencias sejam tornadas juntamente corn o Diretor da DAG 
Quanto ao item 2.2, As edifica るes foram concluidns e pagas, porm no aconteceu 
ainda o recebimento definitivo da obra, ser criada uma comiss'o para o 
recebimento definitivo da obra. 

Manifesta''o do gcstor 

り  4りka'es que nJo esto em born estado de conserva9' o一  A conservaf三o dos 
bens afetos a atividadc desta ndniinistraF'o carecem da dcvid・  manuten‘再o, pois 
incxiste disponibilidade orament4ria suficiente para que a mesma 珂a feita de 
forma adequNUL A ttulo de exempto, atualmente hi disponibilidade or'amcr.taria 
para manuten''o de todos prprios no valor de RS 1.176,54 (um jail cento e setenta 
e seis reais e cinquenta e quatro centavos) (DOC 03), inviabilizando a sua devida 
manuten9加 
刀 A brt8りId'Pロgsa8tiros 加CoアomおS e ndo ルco/irados: iロk・mmnos que exisに  
proccsso tu・tilユmando junto'Secretaria dc Estado de Trait叩ar6ncia e Controle sob o 
nmero 135.000.764/2011 visando a desincorporaio dos bens 
刃 Templo religioso e叩uido em ierreno do GLV、】何 encaminhado ' Procuradoria 
Geral do Distrito Pedem oficio solicitando intorma"es quando nos procedimentos a 
serem adotados, conforme solicitado pela Comissao dc Invent'rio Patrimonial 
り Bens imdveis a regisんrizarlCうdigo 90: Considerando o quantitativo elevado de 
obras que estio cm CLJSO, dentre outn・s que j' foram concluidas, entretanto, 
pendentes dc regulariza9'o, quer documental, quer timdiュria, estaremos designando 
comiss百o especrfica para apura,'o de tais casos 

ConmroladoriaGeral.CONT 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14' Andar, l'ra9a do Buriti, CEP 70075-900 - BrasIlia・DF 

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



Sec,ctatia山Estado de Transp inC白eControk 
	 33 4c41 

An'lise do Controle Interno 

Em que pese a informa o do gestor, permanece a recomenda9且o 也l4ade 
pois nlo comprovou a efetiva regulariza弾o das impropriedades aponlacas nos xc.elaconos. 

Recomenda'o 

Promover gestes no sentido de regularizar as pendencias apontadas nos itens I 
e 2 do Relatrio de Bens Im6veis n.。  011/2012, de 23/01/2012, assim como realizar . a 
incorpora'o doa bens im6veis, de acordo com o previsto no art. r, ao ecreto n: io.zvv uc 
0111211994. 

2.14 - AUSNCIA DE CONTROLE NAS CONCESS6ES DE AItkA 
PくIBLICA NA UNIDADE 

Em resposta' Solicita 百o de Auditoria n。  05/2012, de 27ノ04/2012, a Unidade 
disponibilizou documentos referentes ao controle adotado para outorgas de uso dc' rea 
pblica, nos quais constatamos as situa96es descritas a seguir: 

I) embora a Unidade possua cadastro individualizado das penniss6es de uso de 
'rea p'blica, n百o h' um acompanhamento efetivo sobre o adequado uso dos pennissionrios 
sobre o bem pbblico. O controle de recolhimento das taxas と  realizado com base no DAR 
(Documento de Arrecada弾o), encaminhado pelo perniission貞rio A Unidade e atualizado em 
planitha prpria pelo incionrio do Setor, sem repasse da informa"o para registro contbil; 

2) permaneciam pendentes de contabiliza弾o na Unidade, os valores a receber 
por outorgas de A reas p'blicas, no 含  mbito da Regio Administrativa de Planaitina, de modo a 
garantir eficcia ao disposto no Decreto n 18.462, de 18/07/97, e em analogia s Decisbes if 
3.392/2004/TCDF en。  4.28212007rrcDF; e 

3) dos ocupantes dos boxes na Feira de Planaltina, verificou-se in"meras 
pendncias, como falta de termos de autoriza"o de uso, comerciantes apresentando d'bitos 
junto fazenda pblica do DF, outros com pend己ncias na Receita Federttl e ainda ausとncia de 
cadastrarnento atualizado, com documentos bsicos para identifica9o dos usurios em 
atividade, tais como, RU, CPF, Titulo de Eleitor, entre outros. 

Diante das informa6es relatadas, da verifica"o in foco por ocasi昏o dos 
exames na Unidade e da an貞lise dos documentos, nos quais ficou constatada a existとncia de 
dbitos, conclui-se que o controle da ocupa9o de rea p丘blica 6 precrio e os procedimentos 
adotados para o recolhimento das receitas n且o so suficientes para evitar a inadimpl&ncia e 
demonstrar, a qualquer tempo, a situa9きo dc cada permissionrio em atividade no a mbito 
daquela  Regio Administrativa. 
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Manifesta''o do gestor 

O N'cleo de Apoio 言  s Feiras em conjunto com a Coordenadoria das Cidades, deu 
inicio 日o processo de 「ぐcadastramcnto das petlユlissionnos ロC叩antes山 boxesm$ 
Feiras de Planaltina, visando ' emisao dos Termos de Autoriza'o de Uso, (DOC 
04) 
Informamos ainda que, quanto aos d'bitos detonentes da ocupa o dc 
permissiontrios de ' rea p"blica, foram autuados processos administrativos, 
conformo planilha anexa, visando o parcelamento dos referidos dbitos junto' 
Coordenadoria das Cidades. Desta forma, aqueles que n'o hunrarani com os 
compromissos estabelecidos nos autos foram notificados a comparecerem no N'cleo 
dc Apoio a Feiras para ado"o das providncias cabfveis, cm cumprimento' Lei n' 
4.748, dc 02 dc fevereiro dc 2012 
Igualmente, informamos sobre a exist6ncia no referido Ncleo, de processos 
relativos ao cadastro atualizado dc cada perrnissionrio, contendo o termo de 
autoriza o de uso, bem como planilba, constando o CPF do responsvel, o 
endere'o da feira ocupada pelo mesmo, o valor mensal e anual a ser pago. 
Corn rela'ao'recomend叫Ao de envio mensal 山 comunicalo circunstanciada a 
Diretoria dc Servi'osfDISERV, informamos que a mesma' feita atravts relat6rio 
dos atividades desenvolvidas pelo N'cleo dc Feiras. 

An'lise do Controle Interno 

Em que pese a justificativa do gestor, permanece a recomendaflo A Unidade. 

Recomenda'6es 

a) doravante, aperfei9oar os controles internos relativos' realiza"o da receita 
e parcelas em atraso a recolher por ocupa叫o dc' rea p'blica; 

b) implementar cadastro eletrnico, mediante planilbas, dos ocupantes dc reas 
pblicas a qualquer titulo, contendo CNPJ/CPF do respons'vel, conforme o caso, a 
localizaao da ocupa9o, o ato administrativo que a autorizou, o valor mensal a pagar, o valor 
mensal pago, bem como os saldos devedores ou credores mensais decorrentes da ocupa9喜o, 
al6m notificar os atuais ocupantes inadimplentes, alertando-os sobre eventuais san"es; e 

d) o encaminhamento mensal de comunica 且o circunstanciada' Fiscaliza o 
dc Atividades Urbanas da sua jurisdi9旦o acerca da situa 喜o individual dos ocupantes 
pernユissionrios de' rea p"blica, com vistas a garantir efic'cia s a戸es fiscalizat6rias da 
Administra'o Pblica no' mbito da RA-VI. 

2.15 - RESSALVAS CONSTANTES Do RELAT6RIO DE BENS 
M6VEIS N.。  012/2012 

Verificamos no Relatrio - Bens M6veis e Semoventes n.。  012/2012, de 
23/01/2011, que existiam na R VI 一 Planaltina as seguintes pendencias: 

Contoladoria-Ocral-CONT 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 140 Andar, Praa do Buriti, CE? 70075.900 ・  Bras(lia・DP 

Fone(s) (61)2108・3301 ・  Fax (61)2108.3302 



毒  
父く！olaria de Estado deiraispar如山 econtro厄  35 dc4l 

1) bens patrimoniais Mo localizado e com o respectivo registro a ser alterado 

no SisGepat e 
2) bem sem plaqueta de tombamento. 

一一」一一  一  e一1 ニ‘．一一-一  」一  A.. .;'h.. " a na.つ1lつ  ,"1 flhfAA)flfll 1 en1titOfl(lfl 
Emitimos a SolcitaCaO de Aucitona W U6/4ULS, CIII LIlV"IVI a, 

informacるes e providncias tomadas para regularizar as pendncias apontadas pela uomissao 

dc Inventrio Patrimonial. Em resposta encaminhada pela Diretoria de AdmrnlstraaO ucrai, 
em 25/05t2012, atraves do Despacho n。  03512012 ・DAGIRA-VI, fomos intorinados que: 

floanto an item 1.1. Bens NAn L0CalIZUOOSーザaigu h了！とyとりγと黒。‘て二にご  
bens de tombamento no 111.136, 114.780, 133.126, l33.225, 255・ 592 e 292346. 
foram localizados e quanto aos cena nー ’O'.や‘lUi OUしI'二  p竺でご；一 二一  
l35.000.740/2011 e quanto ao 451・”‘Seta instauracu U pIUUCaU uu ロP"'"Y“、ノー  
irregularidade. 

Em consulta ao SICOP. verificamos que tramita na Secretaria de Estado dc 

Transparncia e Controle o Processo no 135・000.059/2009 quc trata do desaparecimento ce 

um gerador de energia. 

ManifestaAo do gestor 

/ノ Be暦M'w"”加 localizados~C6digo 027・96・00・00.00 SisCiep吐。’b叩s a加  
localizados foram infornados ao Ncleo de Material e Patrimonio que realizou O 
lan amento dos ・DCSTUOS no C6digo 027・99・叩・（×〕・（×）（日讐． em Tomada de9ntas-o 
Especial), autha’・do para apuraao de rcsponsaotlIuaoe . o . r鷲c o U 
135.000.140t2011 que se encontra atualmente na suDsecretarla us lornaus uc 

（加ntas Especial da Secretaria de Estado dc Tran印arth,cm e Controle・  
2) Bens Sent Plaqueta山 Tombamento: foi solicitada A Coordenadonay叫I4e 
Patrim6nio a segunda via de plaquetas atravs do Oficio n'26!2O13 - DAU・  de 
25/02t20 13, que foram findos nos respectivos Bens M6veis 

An'lise do Controle Interno 

Acatamos parcialniente a justificativa9。 gesto「・ c町叫贈a necessAAA ACflJ無警  
acompanhamento dos trAmites relativos aos rrocessos irs 'J山vvvA/J7I'vvノ  レ  
135.000.740/2011. 

Recomenda6es 

a、  acompanhar a conclusao do processo no 135.000.059/2009, ap6s, 
encaminhar o processo' Diretoria Geral de Patrim6nio - DOPAT para regularizar o acm; e 

b) Acompanhar a concludo do processo n135・ 000・740/2011. 
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3-GEST入O CONTABIL 

. 3.1 - FALHA NA CONTABILIZAcAO DE RECEITA A RECEBER POR 
PERMISSAO DE USO DE AREA PUBLICA 

De acordo com o Relat6rio Contbil Anual, da Diretoria Geral de 
Contabilidade, a Unidade n'o efemou periodicamente o registro, concilia9言o e 
acompanhamento dos cr6ditos a receber e recebidos dos contratos de permiss百o de uso de rea 
pblica, os quais devem ser acompanhados por meio da conta contbil 112192500 - 
Pennission'rios a Receber. 

Conforme alerta contido no citado relat6rio, onde cnfatiza quo tal solicita9甘o jh 
foi realizada em ocasiさes anteriores, o objetivo do registro 6 garantir efic'cia ao disposto no 
Decreto n。  18.462, de 18/07/97, em analogia s Decis6es n 3392/2004-TCDF e n。  
4282/2007-1'CDF 

Em resposta a solicita叫o de Auditoria n.。  07/2012, item 1, dc 27/04/2012, a 
Diretoria de Administra"o Geral da Unidade informou que, em rela9'o' conta cont'bil 
112192500 - Permission喜rios a Recebei, os lan9amentos n且o est百o sendo realizados porque 
estlo aguardando informa96es do N"cleo de Apoio as Feiras・GESEP/DISERV, que deveriam 
repassar mensalmente planilhas informando os pagamentos efetivados pelos permission'rios, 
para em seguida a Gerncia de Oramento e Finan9as proceder a baixa dos valores pagos 

Ocorre que a Diretoria cio Administra9きo Geral da Unidade n'o apresentou 
documentos comprovando gesto junto ao N'cleo de Apoio as Feiras/GESEP/DISERV, 
requerendo infonna戸es sobre os pagamentos efetivados pelos permissionrios, mesmo diante 
das vArias solicita96es da Diretoria Geral dc Contabilidade, via telefonemas, oficios e 
mensagens SIAC, objetivando a regulariza9'o do registro contbil. 

O que se percebei a falta de integra9o e troca de informa96es entre Ger6ncias 
da prpria Unidade. Segundo a estrutura da Administra9ao Regional de Planaltina - RA VI, o 
Ncleo de Apoio as FeirasIGESEPIDISERV e o 6 rgo respons'vel pelo cadastro e controle de 
pagamento das taxas de ocupa弾o de' rea p"blica, e no presta informa96es ' Qetencia de 
Oramento e Finan9as・OEOFIC, para que esta Gerencia realize o registro e a concilia9o 
cont'bil. 

Vale dizer que, independentemente da contabiliza"o da receita き  conta' nica 
do Tesouro Distrital, resultante do pagamento de obriga9きo por eventuais permission'rios, a 
Administra9百o deve manter controle contbil prprio sobre a receita a receber pela ocupa9o 
de' rea p'blica, de modo a evidenciar a correta situa9豆o patrimonial ativa da Unidade, a 
qualquer tempo bem como ao encerramento de cada exercIcio. 

Manifesta9豆o do gestor 

Informamos que estho sendo solucionados os problemn relativos * infraestrumrs de 
TI (Tecnologia da InfonnaAo), no N"cleo de Apoio a Fciras/GESEP/DISERV. 
objetivando a instala'fto do Sistema Integrado dc Gestlo Govetnamencal - SI000. 
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hem como est sendo realizado o treinamento de servidores do setor citado, para o 
regist元， conciliac・。  e acomDanh・mento dos crditos a receber 乞recebi軒無  
pi！品ission'rios de' rea p'blica, a partir d且 inser'to d乞'I自4。・ na Conta Contbil 
112192500 1 Permissionrios a Receber no sistema 816(30. 

An'lise do Controle Interno 

Em que pese a justificativa do gestor, permanece a recomenda9百o A Unidade. 

Recomenda'6es 

a) efetivar integra"o entre a Gerncia que controla e a que arrecada, 

objetivando o registro. concilia叫o e acompanhamento dos crditos a receber e recebidos (los 

contratos de permisso de uso de 血  rea p'blica, os quais devem ser acompanhados por meio aa 

conta contbil 112192500 ・  Permission'rios a Receber; e 

b) adotar urocedimentos de corre o das irregularidades encontradas, de acordo 

com a Lei n.。  4.257, deb2/12/2008, Decreto n.。  29.566, de 29/09/2008 e Decreto n・。  30.141, 

dc 06(03/2009. 

3.2 - EXISTtNCIA DE SALDO INDEVIDO NA CONTA CONTABIL 

211130200 -IRPJ DE TERCEIROS - PESSOA StIR加ICA 

Ouanto ' conta 211130200 - IRPJ de Terceiros - Pessoa Juridica, o saldo 
existente cm 31(12/2011 era de RS 1.756,62. Emitimos a S.A n? U!12U14, Ge h1IU'IILUIh, 
solicitando informa6es da Unidade sobre o procedimento para regularizar tal conta. A 
Gerncia de Oramento, Finan9as e Contratos, em atendimento ao item .s ca rexerioa 

Solicita弾o de Auditoria, informou que: 

Reconhecemos a existthcia dc saldo na conta cotit'bil acima citada no valor de KS 
1.756,52, devido a uso incorreto de evento. 
Informamos tamb'm, que nfto tOt possivel a reguiartza9ao ca contal coIIl聖“巴七讐
皿na vez que precisamos esper& acri・“。 dc um evento por parte dc別bsecr曳ria 
de ConbilidadefSUCON/S&. pots o rcrenao saico e Icianvu ao c、c‘し‘いu 
financeiro dc 2011. 

Manifestafo do gestor 

Informamos que tio anode 2011 o saldo existia, porm desde o ano dc 2012 a conta 
enconta-se zerada. conforme demonstrativoのOC 05). 

An'lise do Controle Interno 

Acatamos a justificativa do gestor e retiramos a recomenda9o 

Controladoiia・Geral・CONT 
Ed. Attxo do Palcio do Buriti, 14' Andar, Praa do Buriti, CEP 70075-900 ・  Brasllia-DF 

Fon"s) (6!) 2108・3301 - Fax (61)2108・3302 



毒 

 

SecreSa血B加do山丁「an印arnds e Co吐回， 	
n山41 

4- CONTROLE DA GESTAO 

4.1 - AUSENCIA DE COM'ROLE E INFORMACOES NOS 
DOCUMENTOS INTERNOS REFERENTES AO ITINERARTO DOS VEtCULOS 
OFICIAIS 

Visando atendimento A Solicita弾o de Auditoria n.。  04/2012, dc 27/0412012, a 
Unidade encaminhou informa"es no Memorando n 38/2012 de 28/05/2012 - GEAD/RAVI 
sobre a frota dc veiculos no exercIcio dc 2012, onde constatamos que para execu9且o das 
atividades operacionais e servi9os gerais a Administra"o Regional contou com 02 (dois) 
caminh6es e 07(sete) veiculos locados 

Em anlise A s informa96es encaminhadas, constatamos que a Unidade 
mantinha controles de tr'fego de veIculos em registro de Controle de Entrada e Salda de 
Veiculos, cujas anota96es cram realizadas pelo vigilante plantonista da Unidade, s vezes き  
lpis, situa o que contraria o princpio b五sico de controle interno da segrega9o deん  n"es, 
ensejando falhas de controle e inconfiabilidade dos dados preenchidos. 

Constatamos a ausとncia de gesto no uso dos veIculos, que eram utilizados sem 
autoriza9o de saida, sem especifica9ao do itinerrio e do servifo executado, inviabilizando, 
desta forma, atestar o itinerrio percorrido e a finalidade da saida do veIculo. Tais situa96es 
esto cm desacordo com o que prev6 o art. 12 do Decreto n.。  27.913/2007 e art. 7。§ 2。  do 
Decreto 28.928/2008, ambos citados abaixo: 

んtl2 A unidade de transporte dos rflos de 叩aio operacionat ou equivalente 
dever preenche『・si門U15196es de vejeulos e m・ロt-las devidamente arquivad・spot 
02(dois) anos com a descri"o dos servi9os executados, itinertio, quilometragem, 
hor'rios de sai山e chegada, nome e.l・，tricula do condutor 
(...). 

Art 70 Caber ao motorista oficial ou condutor autorizado, a responsabilidade pelas 
In丘a"es deconentes de atos praticados por ele na direfo do v可euい， nos termos do 
artigo 209 do C6digo Nacional dc Transito, garantido o direito a ampla deita 
1 .) 
§20 0 d誠gente da Unidade dc Administra'o Ge.司 ou equivalente ter cIt manter 
ngoroso contok de utilizalo dc veiculos, identificando os condutores iflfratOteS 
para opa静men切das notifica"es. 

Enfatize・se que o art. 11 do Decreto 28.928/2008 disciplina que o 
descumprirnento das determina96es comidas nele e no Decreto 27.913/2007 implicar no 
imediato descredenciamento do condutor no sistema de gest昏o de frota, bem como a imediata 
abertura de processo administrativo disciplinar para apura9ao. 

Manifesta''o do gestor 

Forma adotadas as medidas indicadas pelo relazrio, conforme legisla ●o vigente. O 
controle da utiliza''o dos veiculos est sendo realizado por meio de parte di'rias, 
sendo conferido por servidor designado. 
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An'use do Controle Interno AndIlse do Controle Interno 

Em que pese a justificativa do gestor, permanece a recomenda9Ao え  Unidade, o 

que deve ser objeto de averiguado na prxima auditoria. 
Em que pese a justificativa do gestor, permanece a recomendgito Unidade, o 

que deve ser objeto de averiguanAo na próxima auditoria. 

Recomenda'6es 

a) melhorar os controles do uso de velculos oficiais, por meio de ficha 

padronizada nica por vefculo que contemple todas as informa6es previstas no normaiivo 
supracitado, preenchenUo・a com obJeIlviaaGe e prectsau・  

b、  manusear, preencher e guardar devidamente e com zelo os referidos 
controles a fim de que as informa96es ali prestadas tenham contiabilidade e estejam 

disponiveis para futuras conferncias; e 

c'I desiznar servidor para realizar conferncias dirias nas referidas fichas no 
intuito de atestar a fidedignidade das informa96es preenchidas pelos condutores. 

Reco m en dações 

a) melhorar os controles do uso de vetculos oficiais, por meio de ficha 
padronizada imica por vetculo que contemple todas as informações previstas no normativo 
supracitado, preenchendo-a com objetividade e precisAo; 

b) manusear, preencher e guardar devidamente e com zelo os referidos 
controles a fim de que as informações ali prestadas tenham confiabilidade c estejam 
disponíveis para futuras conferencias; e 

c) designar servidor para realizar conferencias diairias nas referidas fichas no 
intuito de atestar a fidedignidade das infonnações preenchidas pelos condutores. 

4.2 - SINDICNCIAS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
DISCIPLINARES E TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS 

Em resposta ' Si. n.。  02/2012, na qual se solicita informa"es sobre a 

exist己ncia de processos administrativos disciplinares instaurados no exerctclo GC hut I, a 
Administraco nos informou atravs do Mem. no 01/2012, que Mo foram instaurados 
sindicflncias ou processos administrativos no exercid【o Ge hUt I ・  

Informam, ainda, que foram instaurados os procedimentos administrativos a 
seguir nominados, que estio em andamento aguardando finaliza9きo: 

4.2 - SINDICANCIAS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
DISCIPLINARES E TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS 

Em resposta S.A n.° 02J2012, na qual se solicita informações sobre a 
existência de processos administrativos disciplinares instaurados no exercicio de 2011, a 
Administração nos informou staves do Mem. n° 01/2012, que nito foram instaurados 
sindicAncias ou processos administrativos no exercício de 2011. 

Informam, ainda, que foram instaurados os procedimentos acirninistrativos a 
seguir nominados, que estSo em andamento aguardando finalizaçAo: 

PROCESSO Pe  • PROCEDIMENTO 

135.000.324,2011 Tomato de Contas Especial 

135.030323/2011 nulled& de Con= Especial 

135.000.814/2011 Procosso de Aperacio de Fato 

135.000391/2011 Prey:see de Apuraclo de Fato 

135.030.740/2011 Processo 	de 
Respcasabilidad.e 

Apureceo de 

135.000.167/2011 Proceiso 	de 
Responsabilidade 

Apuraelo de 

135.030.1E8/2011 Processo 	de 
Resoonsebdidade 

Apurado de 

135.000.539/2011 Processo 	de 
Responsabilidade 

Apuraello de 

135.000226/2011 Processo 	de 
Responsabilidado 

Apuraclo dc 

135.000.176/2011 Processo 	de 
Responsabilidade 

Apuraelle de 
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Manifesta9豆o do gestor 

Atualmente contamos corn ComissAo Permanente de Sindicncia instituida pela 
Ordem de Servi9o n'. 41, de 02 dc abril de 2013. publicada no DODP no. 68, de 3 de 
・brit dc 2013,メg,33, que, conforme de・i皿a"es, yenl ・tuando m spur叫肋 das 
irregularidades apontadas e/ou constatadas por este6 rgo. 

An'lise do Controle Interno 

Em que pese a justificativa do gestor, permanece a recomendafto ' Unidade. 

Recomenda'o 

Acompanhar a tramita9flo dos processos citados, atendando para suas 
conclus6es 

4.3 - DILIGENCIAS DA ENTAO CORREGEDORIA-GERAL DO 
DISTRITO FEDERAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

Foi encaminhada ' Unidade a Solicita9Ao de Auditoria n.。  02/2012, que no 
item 02 solicitava informar se foram atendidas as determina るes do TCDF. A Diretoria de 
Adzninistra'o Geral remeteu o Mcm. n。  37/20l2・ASTRC, em 26/05/2012, no qual infoima 
que afto houve determinaao especifica do TCDF envolvendo a Unidade. Informa tamb'm sua 
aten9百o e cumprimento das detcnnina9るes, mesmos que gerais ou de orienta"o, do TCDF 
relacionadas A Administra 且o Regional de Planaltina. 

4-4 ・DESCUMPRIMENTO DAS RESSALVAS E IRREGULARIDADES 
DO RELAT RIO DE AUDITORIA ANTERIOR 

Por interm'dio da Solicita'o de Auditoria n.。  09/20)2, item 2, de 27/04/2012, 
solicitamos a PA VI 一 Planaltina, pronunciamento a respeito das providencias adotadas, 
referente ' Tomada de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas, dos exercIcios de 2009 e 
2010. 

A Unidade encaminhou o Despacho n 035t2012-DAG/RA VI, em 25/05/2012, 
o qual encaminhou as justificativas e esclarecimentos s irregularidades apontadas no TAA no 
15/2011 ・  DIRAG/CONT, referente ao exercicio de 2009. Informa, ainda, que nao receberam 
o relatrio de Tomada de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas referente aos exerccios 
de 2009 e 20)0. 

Com o objetivo de verificarmos o atendimento aos pontos do TAA ri0 
15/2011 - DIRAG/CONT, referente ao exercIcio de 2009, realizamos breve an'lise de acordo 
com os processos que nos foram encaminhados e pelo acompanhamento das rotinas 
administrativas l' preconizadas, constatamos que as medidas adotadas ficaram da seguinte 
maneira: 
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susrrEm MEDIDAS ADOTADAS 

1,11, IV, V ao XXVII, 
XX, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIV, XXXV 

- foram atendidos parcialmente, pois dependem da continuidade e 
aplicabilidade, ao longo do exercido, dos procedimentos 
apontados, os quais deverão ser objeto de averiguação nos 

próximos trabalhos de auditoria a serem realizados na RA VI; 
- quanto aos subintes de V ao XXII, foram abertos os processes 
administrativos nos 135.000.324/2011 e 135.000.323/2011, que 

deverão ser objeto de overjoyed° nos próximos trabalhos 

III, IX E TIA0 atendido. 

Manhlesta'flo do gestor 

Restam indicados no relatrio os itens III e LX do TAA no 15/2011, os quais 

padecem de relatrios dc Tomada dc Contas Anual referente ao exercicio dc 2009, 

sendo que no mesmo foram apresentadas as devidas justificativas. 

Manifestação do gestor 

Restam indicados no relat6rio os itens Ill e lX do TAA n° 15/2011, os quais 

padeccin de relatórios de Tomada de Contas Anual referente ao exercicio de 2009, 

scndo que no mesmo forarn apresentadas es devidas justificativas. 

An'lise do Controle interno 

Em que pese a justificativa do gestor, permanece a recomcnda9o 自  Unidade. 

Recomenda'io 

Atender as recomenda96es contjclas no TAA no 15/2011 - DIRAG/CONT・  
referente ao exercfcio de 2009. 

Antilise do Controle Interno 

Em que pese a justificative do gestor, permanece a recomendação A Unidade. 

Recomendação 

Atender as recomendaçoes contidas no TAA n° 15/2011 - DIRAG/CONT, 
referente ao exercfcio de 2009. 

V - CONCLUSAO y coNctusÃo 

Em face dos exames realizados, concluimos pelas irregularidades mencionadas 
nos subitens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 04.1 e pelas ressalvas 
contidas nos subitens 2.13,2.14,2.15, 3.1,3.2,4.1 e 4.4. 

Em face dos exames realizados, concluimos pelas irregularidades mencionadas 
nos subitens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 4.1 e pelas ressalvas 
contidas nos subitens 2.13, 2.14, 2.15, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.4. 

Brasilia, 26 de agosto de 2014. Brasilia, 26 de agosto de 2014. 

Secretaria de Estado de Transparnda e Controle Secretaria de Estado de Transparenda e Controle 
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