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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Transpar'ncia e Controle 

Controiadorla-Gerai 

RELATORIO DE AUDITORIA N.。  13/2014 - DIRAG II/CONAG/CONT/STC 

Unidade 	: 	Administra9百o Regional de Brasilia 

Processo n。 : 	040.000.738/20 12 

Assunto 	: AUDITORIA DE CONFORMII)ADI& EM TOMADA DE CONTAS ANUAL 

Exercicio : 2011 

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 determina戸o do Senhor Controlador-Geral, conforme Ordem de Servi9o if 

173/2012. 

I - ESCOPO DO TRABALHO 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administra9ao Regional 
dc Brasilia, no periodo dc 19/06/2012 a 19/07/2012, objetivando verificar a confonnidade das 
contas da Administra 自o Regional dc Brasilia, no exercicio 2011. 

No foram impostas restri96es quanto ao m6todo ou a extensao de nossos 
trabalhos. 

A auditoria foi realizada por amostragem visando avaliar e emitir opiniao sobre 
os atos de gesto dos respons'veis pela Unidade, ocorridos durante o exercicio dc 2011, sobre 

as gestうes oramentria, contbil, financeira, patrimonial, de pessoas e suprimentos. 

Foi realizada reuni'o de encerramento em 19/07/2012, com os dirigentes da 
Unidade, para apresenta9ao das constata6es apontadas pela equipe de trabalho. Na referida 
reuniきo foi lavrada o documento Reuniao de Encerramento de Auditoria, acostado s fis. 
43 7/444 do processo 
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li ・  EXAME DAS PECAS PROCESSUAIS 

Constam dos autos os documentos e informa96es exigidas pelos art. 140, 142 e 
148 ou 144, 146 e 148, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, 
aprovado pela Resolu9きo 38/90 - TCDF. 

III - IMPACTOS NA GESTAO 

Na sequ己ncia ser苔o expostos os resultados das an自lises realizadas na gest百o da 
unidade. 

1 ・  GESTAO ORCAMENTARIA 

1.1 ・  ANALISE DA EXECUCAO 

Fato 

A Lei Oramentria Anual de 2011, n.. 4.533, de 30 de dezembro de 2010, 
destinou A Administra叫o Regional de Brasilia/RA ・  I o montante de R$ 1 1.632.054,00 cm 
cr'ditos oramentrios, os quais, ap6s altera6es, resultaram em uma despesa autorizada no 
montante de ItS 4.916.181,00. 0 total empenhado foi da ordem de ItS 4.874.111,75, 
equivalente a 73,8% da dota 	o autorizada, conforme demonstrado 

DESCRICAO 」ーー  

a seguir: 

VS.rn cm Rc.i, 

VALOR 

Dota 	o Inicial II .632.054,00 

Altera 	o -3.150.025,00 

Movimenta9ao de Crdito 1.880.000,00 

Dota9言o Autorizada 6.602.029,00 

Crdito Bloqueado 1.685.848,00 

Despesa Autorizada 4.916.181,00 
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DESCRICAO VALOR 

Total Empenhado 4.874.111,75 

Pr'-Empenhado 0,00 

Crddito l)isponlvel 42・069,25 

Empenho a Liquidar 806・ 462,52 

Empenho I.iquidado 4.067.649,23 

トonit: SIGGO-りDI) POR PROGRAMA D王 TRABALHO 

Foi liquidado o montante de R$ 4.067.649,23, restando saldo disponivel de R$ 
42.069,25, de acordo com o Relat6rio TCA nY 01/2012, anexo s fis. 4 a 14, emitido pela 
Gerencia de Tomada de Contas, da Diretoria-Geral de Contabilidade da Subsecretaria do 
Tesouro, a qual se manifestou favor'vel' regularidade das contas dos ordenadores de 
despesas e respons'veis por dinheiros, valores e bens p丘blicos, exceto quanto aos processos 
de notifica9ao com base no Art. 136, do Decreto n.。  32.598/2011, em dilig己ncia, por ventura 

existentes, que serao objeto de an'lise a parte. 

2- GESTAO FINANCEIRA 

2.1 - DISTRIBUIAO DOS RECURSOS POR TIPO I)E LICITACAO 

Fato 

Os valores empenhados pela Regiきo Administrativa de Brasilia/RA ・  I, para 
execu9ao dos programas de trabalho previstos para o exercicio de 2011 alcan'aram o 
montante de R$ 4.874.111,75, pulverizados nas seguintes modalidades de licita叫o: 
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MODALIDADE ni: 
LICITACAO 

VALOR (RS) 

4 de 17 

EmRs 

Y. DE PARTICIPACAO 

InexigIvel 81 8.85L24 16, 80% 

Dispensa de Licita‘昌o 3.177.219,40 65, 19% 

Preg加  186.984,99 3,84% 

Mao Aplicavel 576.847,64 11,83% 

Adesflo ARP 103.530,00 2,12% 

Convite 10.67 1,48 0,22% 

tOTAL R$ 4.874.111,75 I00,00% 

Foate: SISCOEX ー  NEa por modalidade de licitado (eoadeundo) 

N'o Apl.c'vel 
11,83% 

Preg3o 
3.84% 

Ades'o ARP Convite 
2,12% 	0,22% Iflex iglvel 

16,80% 

Dispensa de 
いci ta'3o 
65,19% 

Constatou-se que os maiores valores empenhados pela RA I ・  Brasilia foram 
por meio dc Dispensa de Licita9do, que alcan9ou 65,19% do total dos recursos empenhados 
no exercido de 2011. 

Foram examinados, por amostragem, alguns processos de licita9ao e 
incxigibilidade no intuito de verificar a legalidade dos atos praticados pela RA I - Brasilia, 
com vistas a avaliar a efici6ncia da gcstao, dentro dos principios norteados pela Lei n.。  
8.666/1993 e suas altera96es. 
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3- GESTAO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVICOS 

3.1 - FALTA DE DETALHAMENTO DO PROJETO BASICO 

Fa加  

Em anlise ao Processo n.。  141.003.673/201 1(Evento dia das Crian9as Parque 
Sara Kubitschek - Rosa Morena Comunica9百o e Produ9o de Eventos, CNPJ. 
076.427.360.001・02 - RS7.820,40) foi verificado um projeto b自sico gendrico, sem nIvel de 
detalhamento suficiente para definir de forma completa o objeto, como por exemplo: 

- Tipo de sonorizaao, quantidade de caixas de som, microfones e 
equipamentos; 

- descri9'o detalhada dos itens de ilumina o contratados; 
ー  tempo de apresenta9o dos artistas contratados; 
・ quantidade de artistas de circo. 

A Lei n。  8.666/1993, cm seu artigo 6, inciso IX, define Projeto Bsico como o 
conjunto de elementos necessrios e suficientes, com nvel de precis武o adequado, para 
caracterizar a obra ou servi9o, ou complexo de obras ou servi9os objeto da licita9百o. As 
ausncias desses detaihamentos dificultam que o executor do contrato ateste utiliza 巨o dos 
equipamentos adequados na realiza9'o do evento. 

Manifesta''o do Gestor 

O gestor nきo se manifestou ap6s a entrega do Relatrio Preliminar, entretanto 
na Reuniao de Encerramento de Auditoria N。  24/DIRAD/CONT, realizada em 19/07/2012, 
foram apresentadas as seguintes justificativas: 

A Festa das Crian'as e aniversrio do Parque da Cidade PSIMC teve inicio em 
sua primeira edi''o no dia I I/07t2012 s 19 hs e trmino s 22;30 Is, e se reiniciou 
em sua segunda cdi‘且o no dia 12/0812012 s 09h da manh' e trmino s loIs, 
contou com a apresenta'o de duas Bandas de estilos diferentes, MPB e msica 
Cl'ssica, equipe de Palha9os e animador, brincadeiras, Jogos e lanche. 
Rela'o de Artistas e estrutura montada para a realiza'o do evento em suas 
duas edl'Ocs por itens especificados em compiementa''o ・  p1・nuIb・ do Pr可eto 
Bsico nas (olha N。04 do Processo de N"14100367312011: 
01- 	I (um) palco dc 3x2m e altura dc 50cm forrado de carpete para isolamento de 
choque eltrico na apresenta9告o dos Artistas contratados, 
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2- I Fotgrafo, 
3- Equipamento dc Sonorizaio; I(urn) PA dc 4; 2(duas) Caixas dc sub-grave 
ativa, 2(duas) caixas de M6dio agudo ativa em madeira pintada em cor preta com 
pot'ncia dc 500 Wats cada uma. l(uma) mesa de Som de 32(trinta e dois) canais 
digital de marca yamaha modelo LS9-16 com duas entradas para Canon ciou PIO 
cada canal. I 5(quinzc) pedestais para microfones, 24(vinte e quatro) cabos para 
instrumentos e microfones CanonlCanori e Canon/PlO emborrachado na cor prcta. 
15(quinzc) Microfones SM/58 da marca Share para voz e instrumentos, I(uma) 
bateria completa da Marca MAPEX scm pratos de efeitos, I(um) aparelho 
amplificado de som para instrumentos dc marca Yamaha para contra-baixo, 
4(quatro) Direct Box para instrumentos (caixas dc metal de Iigaao instrumentos e 
mesa). l(um) microfone sem fio da marca Shure e l(um)cqualizador pan voz, 
instrumentos da marca DBX e 8(oito) tones de ouvido pan retomo, 
4- llumina9fto; l(uma) mesa de controle de ilumina o, 1(uma) trave cm Box dc 
aluminio para pendurar lmpadas. 4(quatro) L'mpadas par de 250 em cores 
variadas, 2(duas) Rguas de L'mpadas de LED colorida de nome Ribalta e 2(dois) 
canh6es de luz azul e vermelho, 
5- Banda de artistas da rea Clssica, formado por 3(tres) msicos, I(um) 
cantor, l(um) m"sico Pianista e l(um) m'sico contra-baixista, 
6- Banda dc MPH, formada por 1(um) baterista, l(um) guitarrista. l(um)contra- 
baixista, l(uma), t(um) percissionista e l(um) Cantora, 
7- l(urna) equipe animadores formada por 3(U's) palha9os e um recreador, 
08・ 	2(duas) mesas de Ping-Pong, 
09- 	2(duas) camas elastica, (pula-pula) para crian'as. 
Nas 2(duas) edi96es do evento tivemos a presena de usurios de Parque da 
Cidade PDSK e convidados, muitas fhmflias com crian'as e tudo ocorreu com o 
maior sucesso e seguran'a, achamos que o objetivo dc socializa'o de comunidade e 
Poder P'blico bem como o uso de espa9o p"blico foi atingido 
Segue em anexo algumas fotos selecionadas das 2(duss) edi96es do evento para 
comprovar a realiza''o, cstrutura montada e contratada e presenりa de p"blico. 

Recomenda‘五o 

Definir, doravante, de forma detalhada o objeto ou servi9o a ser contratado no 

projeto basico, conforme preconiza o artigo 6。, inciso IX, da Lei n。 8.666/1993. 
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3.2 - AUSENCIA 1W ESTUDo 1W VIABILIDADE CO\IPROVANI)() 

VANTAJOSIDADE NA LOCACAO 1W liENS 

Fato 

Foi verificado nos Processos n"s 141.001.297/2011 (Loca叫o de estrutura para 

evento "Festa da Padroeira Nossa Senhora de Fatima" ー  SWOT Eventos 1.'I'I)A, CNN 
103.591.630.001-19 - RS103.530,00), 141.000.248/2009 (Aluguel de um Painel de Senhas ー  
Imply Tecnologia Eletr6nica S/A, CNPJ. 056.814.000.001-23 - R$10.671,48)・  
141.002.467/2010 (Loca9ao da Sede da RA I - Sarkis Empreendimentos LTDA., CNPJ. 

379.906.780.001・79 - R$246.000,00/m己s) e 141.000.274/201 1(Loca9Ao Equipamentos de 

Microfilmagem - NT Systems, CNPJ. 371.642.580.001-33 ・  RS7.736,46/m己s) a realiza9ao de 
contratos de alugu6is sem o devido estudo de viabilidade comprovando ser mais vantajosa a 
loca9ao, contrariando o art. I da Decis百o normativa n。  1 do TCDF, reproduzida abaixo: 

Art. 1。  Os6 rg'os e entidades do Distrito Federal, previamente ' contrata'o ou 
prorroga'o de ajustes j' ent andamento, tendo por objeto a loca9o de bens cm 
gemi. deverno elaborar estudo tcnico de viabilidade que demonstre ser a loca o 
mais vantajosa que a aquisi''o, nos termos definidos por esta Deciso Normativa. 
§1。  0 estudo t'cnico de viabilidade dever contemplar todos os bens a serem 
locados, sendo sua efic'cia v自lida apenas para aquela situa'o especIfica, vedada a 
elabora''o dc estudo tcnico de cartcr generico. 

No Processo if 141.001.297/2011, relativo 自  loca叫o de estrutura para evento 
"Festa da Padroeira Nossa Senhora dc Fatima". levando-se em conta o valor do item "57" - 
Tendas, registrado na Ata de Registro de Pre9os aderida pela RA por RS 100,00 omユ；  o 
aluguel de uma tenda lOx lOm custou a Unidade RS10.000,00, valor que representa quase o 
dobro da oferta da tenda para compra. 

Em 2011, o GDF, atravs da Central de Compras, realizou os Preg6es 
Eletr6nicos nos 623, 465, 248 e 152/2011 - SUPLIC/SEPLAN, para aquisi9'o de tendas, 
conforme especifica96es a seguir, ocasi巨o em que a m'dia de pre9o para a tenda lOxiOm era 
de R$ R$ 5.093,60, e que para a tenda 6x6m era de R$ 2.532,20. 

Manifestaf'o do Gestor 

O gestor nao se manifestou ap6s a entrega do Relat6rio Preliminar, entretanto 

na Reuni昏o de Encerramento de Auditoria N。  24/DIRAD/CONT, realizada cm 19/07/20 12, 

foram apresentadas as seguintes justificativas: 
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Dando continuidade aos contratos herdados cm 2011, adotamos j' em 2012 estudos 
ttcnicos fixados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, de modo a atender a 
processo dc compra / locaao, de bens e servi'os, exemplificados na planilha anexa 

Recomenda''o 

Realizar estudos de viabilidade rios padres estabelecidos na Deciso 

normativa no I do TCDF 

3.3 - AUS金NCIA DE RELATORIO DO EXECUTOR DO CONTRA1'O 

Fato 

Foi constatada a inexistencia de relat6rios de execu9ao e tambdm dc 
documenta叫o comprovando a execu9きo do objeto, relativos aos processos dc n.'' 

141.003.673/2011(Evento dia das Crian9as Parque Sara Kubitschek - Rosa Morena 

Comunicaao e Produ9ao de Eventos,CNPJ. 076.427.360.001-02 ・  R$7.820,40). 

Desse modo, a aus己ncia desse relat6rio de acompanhamento contraria a Lei n.。  
8.666/93, art. 67: 

Art.67.A execu''o do contrato dever ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administra'o especialmente designado, permitida a contrata''o de 
terceiros para assisti-lo e subsidi-lo de nforma cs pertinentes a essa atribui"o. 

loO representante da Administra''o anotar' em registro pr6prio todas as 
ocorrncias relacionadas corn a execu9'o do contrato, determinando o que for 
necess'rio ' regulariza"o das fltas ou defeitos observados 
§ 2oAs decisoes e providlncias que ultrapassarem a competencia do representante 
devero ser solicitadas a seus superiores em tempo h'bil para a ado9o das medidas 
convenientes 

Manifesta''o do Gestor 

O gestor n五o se manifestou ap6s a entrega do Relat6rio Preliminar, entretanto 

na Reuni百o de Encerramento de Auditoria N。  24/DIRAD/CON'l', realizada em 19/07/2012. 

foram apresentadas as seguintes justificativas: 

Esta resposta est' contemplada nas justificativas do item Ill - Gesto de 
Suprimentos de Bens e Servi9os 

Controladoria-Geral-CONT 
Ed. Anexo do Paicio do Buriti, 14。  Andar, Praa do Bwiti, CEP 70075・900 ・  Brasflia・DF 

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



' 里ー CON丁ROLADORIA-QERAL 

9dc I? 

Recomenda'o 

Anexar aos processos de eventos e loca9きo de . estrutura, relat6rios, 

prcferencialmente fotogrfico, que comprovem a eletiva entrega aos oojetos nos quantitativos 
contratados e dos servi9os executados. 

3.4 ・  MANUTENCAO DE CONTRATO COM EMPRESA SEM 
COMPROVACAO I)E REGULARIDADE FISCAL 

Fato 

Foi verificado no Processo fl.0 141.000.274/2010, relativo a contrata叫o de 

equipamentos para microfilmagem e impressora plotter, que a empresa NT Systems e 

Inform'tica Ltda, a partir de fevereiro de 2011, passou a n百o apresentar certid'o negativa da 
Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. 

A partir desse momento, a Administra9o deveria emitir documento de 
notifica9ao ' contratada, concedendo prazo para regulariza9ao, e procedendo a resciso 
contratual caso a pend己ncia nao tenha sido regularizada, conforme parecer n.。  057/2012 ー  
ASJLJR IRA I 

Foi feito a tentativa de translとrir a titularidade de contraLo para empresa NT 

Imagens e Servi9os Ltda, pertencente ao mesmo grupo econ6mico, fato que nAo foi permitido 
pelo Parecer n.。  270/2011 - ASJUR IRA I, com base no Parecer n.。  582/2009 PROCAD. 

Entretanto o contrato at' o presente momento n五o foi rescindido, a empresa 

no regularizou a pendencia, n且o sendo efetuado nenhum pagamento dos servi9os prestados a 
partir de fevereiro de 2011. 

Manifesta悼o do Gestor 

O gestor nao se manifestou ap6s a entrega do Relat6rio Preliminar, entretanto 

na Reuniao de Encerramento de Auditoria N。  24/DIRAD/CONT, realizada cm 19/07/2012, 

foram apresentadas as seguintes justificativas: 

A microfilmagem e reprodu9'o de documentos dcsiinados a mapeamento das 
regi6es e ou da geografia dc Brasilia' considerado por n6s e pela sociedade como 
ferramentas de comprova"o da exist'ncia do endere'o. propricdade, regi'o. etc 
Deste modo, funciona ininterruptamente para atendimento aos usurios o 
equipamento alugado da Empresa NT SYSTEMS INFOKMAFICA LTDA・  que t 
considerado como de" ltima gera'o na sua especialidade e de dificil aquisi''o pelo 

Controladoria.Oeral-CONT 

Ed. Anexo do Palcio do luriti, 140 Andar, Pra9a do Buriti, Clii' 70075-900 - Brasilia-DE 
Fone(s) (61) 2108-3301 - Fax (61) 2108-3302 



k 
撃ー CON丁ROLAJ)ORIA-GERAL 

tode I? 

seu alto valor no mercado e at na dificuldade de licitar uma vez que existem poucas 
empresas especializadas no ramo. 
Foi com esta filosofia, que gerimos at' hoje a loca o dos referidos equipamentos. e 
como p6de ser analisado no processo administrativo 141.000.274i2010. n'o houve, 
at' pelo Principio da Economicidade, situa'o favorvel para desfazer dos servi'os 
que por sinal, avaliando o custo/beneficio rende a esta Administra'flo (relat6rio 
anexo), em m'dia R$ 8.800,00, mensais, receita que paga o SEU aluguel que' dc 
R$ 7.736.50, incluindo assistencia tcnica e pe'as 
Esclarecemos ainda que em fevereiro do corrente, foram feitas vrias consultas a 
nossa Assessoria Juridica, que opinou, seguindo parecer da Procuradoria .Juridica do 
Dr. pela n'o reten'o dos pagamentos, pela resciso do presente contrato e ado''o 
de medidas com vistas a apura'ao de responsabilidades, seguem anexos os pareceres 
057/2012・ASJUR/RA-1, 2862012 1 ASJURIRA-1 e Despacho 1096120121 DAG de 
19/07/2012 
Em 19107/2012 a Diretoria de Administra''o Geral, atrav's do despacho n。  
109612012-nAG, copia anexa, solicita medidas administrativas no tocante a 
fmaliza'o do contrato juntamente com relat6rio que dar' inicio ao Processo de 
apura9'o de responsabilidades 

Recomenda，加  

Instaurar procedimento de sindicancia, nos termos do art. 214 da Lei 

Complementar n。. 840/2011, para apurar as responsabilidades, no a mbito da RA I. pelas 
irregularidades detectadas. 

3.5 ・  OMISS O AI)MINISTRATIVA NA INVASAO DE A REA 
PUBLICA NA VILA PLANALTO 

Fato 

Em visita ao parque dc servi9os da Administraao de Brasilia, localizado na 
Vila Planalto, num raio dc 500 metros foi detectado uma enorme invas'o dea rea publica. 
Onde, escondidas por trs da vegeta叫o, diversas casas surgem e ruas sきo improvisadas. Sao 
constru96es novas, com vrios andares, feitas em rea onde existia vegeta9ao, ftigindo 

completamente do padrao de constru96es que deveriam existir na Vila Planalto. 
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g農二無Outro aspecto que evidenciapblica que o prprio terreno onde estObras da Administrao encontra-se invadi黛黙戴鴛e Braslia com a reaios e a Diretoria demora uma famlia de 

quatro pessoas, de a
administrao pagou留o com funcionrios da administrao. Foi tambm informado que amuito tempo a gua desses invasores, devido a ligaes clandestinas. 
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Manifesta9貢o do Gestor 

O gestor n自o se manifestou ap6s a entrega do Relat6rio Preliminar, entretanto 
na Reuniao de Encerramento de Auditoria N。  24/DIRAD/CONT, realizada em 19/07/2012, 
foram apresentadas as seguintes justificativas: 

Em 09/07,2012, o processo 141.000.765/2011, foi encaminhado a廿av's do despacho 
541/2012/GA a Coordenadoria das Cidades, com vistas a Procuradoria Geral do 
Disnito Federal, pedido de reintepa9ao de posse do im6vel em referencia, segue 
c6pia dos documentos que deram origem ao pedido 

Recomendaf五o 

Efetuar gest6es junto a AGEFIS e 6 rgaos competentes visando a retomada da 
rea p'blica ocupada indevidamente por particulares. 

3.6 ・  CONDIOES PRECARIAS DE ARMAZENAMENTO DE BENS 
M6VEIS 

Fato 

Foi verificado no parque de servifos, onde funciona a Ger6ncia de Manuten9ao 
Exccu9きo de Obras, que diversos bens sao armazenados de forma inadequada: 
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chuva, vento; 
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~hos mscm、でls,com。「csl '4 d .dc .dc .dc'l Ique VT'- objetos inserviveis, como restos de brinquedos de parquinhos, fogo velho, 
dentre outros, armazenados no meio do terreno. 

Manifesta"o do Gestor 

’二r 

“一  ’ 
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・ areia e tijolos, armazenados em' rea scm cobertura, sob as intempries de sol, 

na Reuni百o轟票篇認 seto器器器蕊瑞綴談諮票霊票器 entretanto9/07/2012. 

foram apresentadas as seguintes justificativas: 

Foram elaborados os memorandos, 12012012-DAt), para (WAD, 121/2012-DAt), 

器認驚，累l器器器器器，器Pib認l慧opia t anexa,c comgestores, como 

I -os materiais devem ser resguardados contra o finto ou roubo, e protegidos contra 
a aAo dos perigos mecnicos e das ameaas clim'ticas, bern como dc animais 

daninhos; 
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II ・  os materiais estocados a mais tempo devem ser fornecidos em primeiro lugar, dc 
acordo com o m'todo primeiro a entrar, primeiro a sair - PEPS, com a finalidade dc 
evitar o envelhecimento do estoque; 
Ill - os materiais devem ser estocados de modo a possibilitar urna fcil inspe9'o e 
um rpido inventrio; 
IV ・  os materiais que possuem grande movimenta9'o devem ser estocados em lugar 
de fcil acesso e prximo das' reas de expedi''o; 
V ・  o material que possui pequena movimenta、‘o deve ser estocado na parte mais 
afastada das reas de expedi''o; 
VI ・  os materiais jamais devem ser estocados em contato direto corn o piso, sendo 
necessrio utilizar corretamente os acess6rios de estocagem para protege-los; 
VII - a arruma‘且o dos materiais n'o deve prejudicar o acesso s partes de 
emergencia, aos extintores de inc'adio ou' circula'o de pessoal especializado para 
combater o inc4ndio (Corpo de Bombeiros); 
VIII - os materiais da mesma classe devem ser concentrados em locais adjacentes, a 
fun de facilitar a movimenta"o e inventrio; 
IX - os materiais pesados e/ou volumosos devem ser estocados nas partes inferiores 
das estantes e porta estrados, eliminando-se os riscos de acidentes ou avarias e 
facilitando a movimenta'o; 
X - os materiais devem ser conservados nas embalagens originais e somente abertos 
quando houver necessidade de fornecimento parcelado ou por ocasi'o da utiliza‘且o; 
Xl - a arruma9'o dos materiais deve ser feita de modo a manter voltada para o lado 
de acesso ao local de armazenagem a face da embalagem (ou etiqueta) contendo a 
marca9'o do item, permitindo a fcil e rpida leitura de identifica o e das demais 
infortna96cs registradas; 
XII ・  quando o material tiva que ser empilhado, deve-se atentar para a seguran9a e 
altura das pilhas. de modo a n'o afetar sua qualidade pelo efeito da pressAo 
decorrente e pela falta de arejamento. 
A guarda do bem patrimonial de uso individual ficar sob a responsabilidade do 
Detentor de Carga Patrimonial, efetivo usu白rio do bem, por meio do correspondente, 
Termo de Responsabilidade. 

Recomenda戸o 

a) armazenar materiais de constru9ao de forma adequada. Areia deve ser 
estocada devidamente cercada por madeiras, conhecida como baias, em local plano e limpo, 
coberta por uma lona pl自stica. 'l'ijolos e Blocos devem ser empilhados de forma a nao 
ultrapassar 1,50 m de altura, cobertos Por uma lona. Tijolos aparentes devem ser empilhados 
sobre um tablado de madeira; e 

b) realizar ama limpeza do terreno e dos dep6sitos com o objetivo remover 
todo o lixo e material inservivel, obedecendo ao decreto nY 16.109/2004; 
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3.7 - ALMOXARIFADO 

Fa加  

A comiss議o designada pela Ordem de Servi9o n.。  63, dc 21 de Dezembro de 
2011, procedeu ao inventrio dos materiais existentes no almoxarifado da Administra9ao de 
Brasilia e concluiu que o saldo apurado para o exercicio de 2011, no almoxarifado da Se9o 
dc Material e Patrim6nio, era de R$ 65.365,43. A Equipe de Auditoria realizou inspe9'o no 
almoxarifado e constatou que o local estava adequado, com o acondicionamento correto dos 
materiais 

4- CONTROLE DA GESTAO 

4.1 - CUMPRIMENTO DAS RECOMENDACOES CONTIDAS NO 
RELAT6RIO DE TOMADA DE CONTAS DE 2010 

Fato 

Em resposta a solicita9まo de Auditoria n.。  06/2012, a unidade emitiu 

Memorando n.。  I 14/2012-DAG/RA I, no qual informa as providencias adotadas 

A eauine de auditoria confirmou, por meio da an'lise dos processos, que a 
partir do momento do conhecimento das irregularidades, a adminIstraflo tomou provicencias 
visando a corre9o dos problemas relatados. 
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4.2 - REGULARIDADE FISCAL DO GOVERNO DO DISTRITO 
FEI)ERAL 

Fa加  

Conforme consulta ao Cadastro Unico de Exigncias para Transferncias 
Voluntrias do Tesouro Nacional (CAUC - Regularidade SIAFI), realizada via internet em 
28.08.2012, no foi constatada a existncia de pendencia em nome da Administra9o 
Regional de Brasilia ・  CNPJ 26.994.533/0001-20. 

4.3 - CERTID6ES NEGATIVAS DA FAZENDA P6BLICA DO DF E 
TCDF 

Fato 

Com base nas informa6es constantes' fl. 21 dos autos, em 31/12/2011, 
constam 04 (quatro) certid6es de Comprova 且o de Situa9o Fiscal junto' Fazenda Pblica do 
Governo do Distrito Federal dos Ordenadores de Despesas e Respons'veis nor Dinheiro. 
valores e aens t'UDIICOS cia IA I ・  ISKASILIA, rererente ao exercicto tie 21.111. 

Em consulta, em 23/09/2014, ao sftio do Tribunal de Contas do Distrito Federal 
- http://www.tc.df.gov.br/,  n百o foram encontradas pendencias. 

Em consulta, em 23/09/2014, ao sitio da Secretaria de Estado de Fazenda do 
Distrito Federal - SEF/DF - http: ノwww.fazenda.df.gov.br/, nao foi possivel emitir certido 
negativa cm nome do dirigente abaixo, perante os cofres da Fazenda P貢blica do Distrito 
Federal: 

NOME 

Luiz Gonzaga de Assis 

J"lio C6sar dc Pelles 

CARGO 

Dircior da Dirctoria de Adrninistra'o Geral 

Diretor da Diretoria de Administra9flo Geral ・  
Substituto 

CF 1' 
申  *' .304. "中47 

'".446，中‘*_34 
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V - CONCLUSAO 

O presente Relatrio, na fase preliminar, foi encaminhado ao dirigente mximo 
da Administra9首o Regional de Brasilia em 23/07/2014, por meio do Oficio no 1.327/2014 ー  
OAB/STC. para sua manifesta きo quanto aos esclarecimentos adicionais ou s justificativas 
para as situa96es constatadas, conforme estabelecido no art. 31 da Portaria no 89-STC, de 
21/05/2013. 

O prazo expirou em 23 de Agosto de 2014 para o recebimento da manifestaao 
do gestor Dor meio impresso e/ou em meio digital・  o qual nao se manirestou, ucsta lorma, 
encaminhamos o Relatrio Final, contudo, foram registradas as justificativas apresentadas 
pelo gestor por ocasio da realiza 且o da Reunio de Encerramento de Auditoria 

N。  24ノDIRAD/CONT, realizada em 19/07/2012, fis. 437/444. 

Em face dos exames realizados, concluimos pelas ressalvas contidas nos 
subitens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. 

Braslia, 24 de Outubro dc 2014 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPAR血NCIA E CONTROLE 
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