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Senhora Diretora, 

1 1,, , Apresentamos os resultados dos trabalhos de auditoria de conformidade com a 
iinaiivaae ae examinar. a 1 ornada de Contas Anual da unidade acima referenciada, nos termos_1 _ 	I , 	 . 	- 
u’ 」 aetermina9ao do Senhor Controlador-Geral, conforme 	Ordem de Servico 
nU 147/2013, de 04 de outubro de 2013. 

I - ESCOPO DO TRABALHO 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administra9きo Regional 

de Brasilia, no periodo de 08/10/2013 a 05/11/2013, objetivando a An自lise da Tomada de 

Contas Anual da RA I - Brasilia referente ao exercicio de 2012. 

trabalhos. 
Nao foram impostas restri96es quanto ao m6todo ou a extens谷o de nossos 

A auditoria foi realizada por amostragem visando avaliar e emitir opinio sobre 
os atos ae gestao dos responsdveis pela Unidade, ocorridos durante o exercicio de

一 

 2012, sobre 
as gestoes or9amentana, cont豆bil, financeira, patrimonial e suprimentos. Foi realizada reunio 
uじ encerramento em 09/04/2014, com os dirigentes da Unidade, para apresentacdo das 
constata9oesapontaclas pela equipe de trabalho. Na referida reunido foi lavrada o documento 
iviemoria aa Keuniao, acostado a s fis. 252/25 8 do processo. 

O presente Relatorio, na fase preliminar, foi encaminhado a dirigente m自ximo da 
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Administra9ao Regional de Brasilia - RA I, por meio do Oficio n。  1092/20 14 - CONT/STC, de 
04/06/20 14, para sua manifesta9ao quanto aos esclarecimentos adicionais ou a s justificativas 
para as situa96es constatadas, conforme estabelecido no art. 31 da Portaria 

n。  89 - STC, de 21/05/2013, 

Administração Regional de Brasilia - RA I, por meio do Oficio n° 1092/2014 - CONT/STC, de 
04/06/2014, para sua manifestação quanto aos esclarecimentos adicionais ou As justificativas 
para as situações constatadas, conforme estabelecido no art. 31 da Portaria 

n° 89 - STC, de 21/05/2013. 

II- 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 Resolu9ao 3 8/90 - TCDF. 

III - IMPACTOS NA GESTAO 

II - EXAME DAS PEÇAS PROCESSUAIS 

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

III  -  IMPACTOS NA GESTÃO 

Na sequencia sero expostos os resultados das an自lises realizadas na gesto da Na sequacia serão expostos os resultados das andlises realizadas na gestão da 

unidade. unidade. 

1.1 - EXECUcAO ORCAMENTARIA 

A Lei Orcamentaria Anual n.。  4.744, de 29 de dezembro de 2011 - Exercicio 

2012- destinou a Unidade Or9ament自ria da Administra9ao Regional de Brasilia, recursos cia 

ordem de R$10.753.902,00, que em virtude das altera96es or9amentrias ocornclas' no exercido 
de 2012, resultaram em despesas autorizadas no valor de R$ 12・ 404.122,30. U total empennaclo 

foi da ordem de R$ 12.143.154,76, equivalente a 97,89 % da dota9ao inicial, conTorme 

demonstrado a seguir: 

1.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A Lei Orçamentdria Anual n.° 4.744, de 29 de dezembro de 2011 - Exercicio 
2012- destinou A. Unidade Orçamentária da Administração Regional de Brasilia, recursos da 

ordem de R$10.753.902,00, que em virtude das alterações orçamentdrias ocorridas no exercicio 
de 2012, resultaram em despesas autorizadas no valor de R$ 12.404.122,30. 0 total empenhado 
foi da ordem de R$ 12.143.154,76, equivalente a 97,89 % da dotação inicial, conforme 

demonstrado a seguir: 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA — RA I — EXERCÍCIO 2012 

UG  190103 UO 11103 

Dotação Inicial  10.753.902,00 Dotação Inicial 10.753.902,00 

Alteração  1.722.029,00 Alteração 1.722.029,00 

Bloqueado  71.808,70 Bloqueado 70.987,00 

Contingenciado  - Contingenciado 821,70 

Despesa Autorizada  12.404.122,30 Despesa Autorizada 12.404.122,30 

Empenhado  12.143.154,76 Empenhado 12.143.154,76 

Liquidado  11.546.207,97 Liquidado 11.546.207,97 

Disponivel 260.967,54 Disponfvel 260.967,54 

Fonte: QDD SIGGO Fonte: QDD SIGGO 

Os valores empenhados pela Unidade Gestora da Administra戸o Regional de 
Brasilia a fim de executar os Programas de Trabalho previstos para o exercicio de 2012 
alcan9aram o montante de R$ 12.143.154,76, distribuidos nas seguintes despesas: 

Os valores empenhados pela Unidade Gestora da Administração Regional de 

Brasilia a fim de executar os Programas de Trabalho previstos para o exercicio de 2012 

alcançaram o montante de R$ 12.143.154,76, distribuidos nas seguintes despesas: 
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Valor Empenhado 
Administrapo 

por Tipo de Despesa - Exercício 2012 
Regional de Brasilia  -  UG 190103 

Descrição Valor Empenhado % Empenhado 
Folha de pagamento 6.658.399,72 54,83 
Dispensa 3.821.975,06 31,47 
Inexigível 857.377,38 7,06 
Não Aplicável 620.603,72 5,11 
Pregão 184.798,88 1,53 
Total Empenhado 12.143.154,76 100% 
Fonte: SISCOEX/TCDF Fonte: SISCOEX/TCDF 

A tabela anterior demonstra que 54,83 % do valor empenhado foram em folha 
de pagamento de servidores, seguidos pela dispensa de licita9ao com 3 1,47% que tem 
percentual elevado devido a despesa de loca9乞o do predio Sede da Administra9乞o. 

A tabela anterior demonstra que 54,83 % do valor empenhado foram em folha 
de pagamento de servidores, seguidos pela dispensa de licitação com 31,47% que tem 
percentual elevado devido A. despesa de locação do prédio Sede da Administração. 

2-GESTAO FINANCEIRA 2-GESTÃO FINANCEIRA 

2.1 - DESPESA ELEVADA COM LOCACAO DE IM6VEL PARA SEDE 
DA ADMINISTRACAO DE BRASILIA 

2.1 - DESPESA ELEVADA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE 
DA ADMINISTRAÇÃO DE BRASILIA 

Fato Fato 

Em consulta ao sitio da rede mundial de computadores: www.wimoveis.com.br, 
especializado em loca9谷o e venda de im6veis no Distrito Federal,_realizada em 3 1/01/2014, 
constatamos que existem pr6dios disponiveis na Asa Sul e no Setor Hoteleiro Sul para loca9o 
com pre9os em m6dia 3 8,24 % inferiores loca弾o contratada pela Administra戸o que6 de R$ 
44,82 m2. As informa96es da pesquisa estao descritas na tabela a seguir: 

Em consulta ao sitio da rede mundial de computadores:  www.wimoveis.com.br, 
especializado em locação e venda de imóveis no Distrito FederaLrealizada em 31/01/2014, 
constatamos que existem prédios disponiveis na Asa Sul e no Setor Hoteleiro Sul para locação 
com preços em média 38,24 % inferiores à locação contratada pela Administração que é de R$ 
44,82 m2. As informações da pesquisa estão descritas na tabela a seguir: 

IMOBILIÁRIA CRECI TELEFONE LOCAL DO 
PRÉDIO AREA  UTIL 

PREÇO DO 
ALUGUEL 
MENSAL 

VALOR 
POR m2 

Rusevalter 
Corretor de 

Imóveis  
10775 (61)9108-7557 Setor Hoteleiro 

Sul 3.658,50m2 120.000,00 32,80 

Lettieri 
Imobiliária  9807 (61)2103-0010 Asa Sul 1.600m2 50.000,00 31,25 

Lusso Imóveis  18656 (61)3526-8883 Asa Sul 1.300m2 45.000,00 34,62 Geraldo Corretor 
de Imóveis  12220 (61)8405-2033 Asa Sul 1.450m2 45.000,00 31,03 

MÉDIA EM RS POR m2 32,42 
""“、ノ γ 』 cJ・しU,,‘・ U, , . 	. 	 . 	. 

Tabela com informac6es da cnntratwうn rpl!I7QdQ~Io A,1m.. Tabela com informa des 	 • • 

IMOBILIÁRIA CRECI TELEFONE 

rfl 

LOCAL DO 
PRÉDIO 

3 ii &poi ti km. 

AREA UTIL 
EM m2 

.ush7/14.31) 
PREÇO DO 
ALUGUEL 
MENSAL 

VALOR 
POR mt 

Sarkis 
Empreendimentos 

Ltda 
11005 (61)3821-0208 

Setor 
Bancário 

Norte 
6.150,30 275.699,02 44,82 

Fonte: aditivo contratual (fls 	14291141n 
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Acerca disso, cabe registrar que a Administra9ao possui uma a rea pr6xima ao 
Palacio do Buriti para constru9ao da nova sede da Regio Administrativa de Brasilia, conforme 
verificamos no Processo n。  141.000.776/2006 da Constru9ao da Nova Sede, que podera ser 
localizada no Setor de Administra戸o Municipal - SAM, antigo Setor de Areas Isoladas - 
SAl/N - Proje9ao R, ao lado da Procuradoria Geral do Distrito Federal. 

A constru9ao da nova sede vai proporcionar economia para o er自rio, uma vez 
que, se realizado o investimento, n乞o havera mais despesas com loca叫o e IPTU, que 
atualmente, conforme contrato de loca叫o, somam a quantia anual de R$ 3.391.209,72 

Ademais, a constru9ao da nova sede da Administra9ao de Brasilia possibilitar自  a 

incorpora9ao do pr6dio ao patrim6nio do Distrito Federal, e ainda que a 自  rea destinada a obra 
possua localiza9ao privilegiada pr6xima ao Palacio do Buriti, proporcionando ao phblico em 
geral, estacionamentos amplos e gratuitos e de fcil acesso 

Causa 

Realiza9ao de pesquisa de pre9os de mercado insuficiente para a loca9o do 
im6vel para Sede Administrativa. 

Consequ己ncia 

Despesa elevada de loca9o do im6vel acrescido do pagamento de IPTU do 

im6vel da sede da Administra戸o. 

Manifesta戸o do Gestor 

Por meio do Ofcio n。  429/2014 - GAB 一  RA-1 e Despacho n。  557/2014 ー  

flAG, conforme a seguir: 

Como foi analisado pela auditoria no processo 141.000.776/2006 que cuida do projeto 
de construcao da sede da Administra9o Regional de Brasilia; nossa gesto, com 
resnonsahilidade em Administrar esta Regional I, principalmente no aproveitamento e 
uso de recursos orcamentrios existentes, procurou de forma' rdua e continua eliminar 
de vez o - 2asto com aluguel, determinando a equipe de gestores, principalmente 
Gerentes e Chefes de N"cleos em localizar um imovel que atendesse a Administra9o 

com reduco de custos. 
Prncurarnos tamb6m um im6vel de propriedade do GDF para transferencia da nossa 

Sede. scm6 xito em nenhuma das situa96es. Durante esse periodo como foi tambem 
registrado nos processos administrativos relacionados loca9ao e tambem ao processo 
C姦‘ふft扇exciusivamente da constru9o em rea pr,pria, da n讐a se乞無ど  
ci;raa'imoossibilidade de mudan9a, uma vez que nossos esfor9os, tanto para mudan9a 
'nnio nar 1ccaco de recursos or9amentrios para constru9ao, fora em vo 
Tendo em vista o termino das Obras do Centro Administrativo do Governo do Distrito 
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Federal em Taguatinga que est em fase final que proporcionar貢o in丘meros espa9os 
em Brasilia, vislumbramos a possibilidade de haver espa9os disponiveis para sediar 
esta Administra戸o Regional. 
O papel social hoje da loca9昏o consiste basicamente em suprir tais deficiencias, e 
proporcionar o requisito minimo que 6 o atendimento a popula叫o de Brasilia. 
A procura por outro im6vel e sempre uma situa戸o que requer muito cuidado, uma 
vez que esbarramos em grandes especula6es, principalmente quando se trata de 
imvel para o Governo, e alugar outro im6vel d uma questo que ainda gera muitas 
dvidas, principalmente na remo9きo de estruturas fisicas e l6gicas desta 
Administra顧o, pois, atualmente n'o temos recursos suficientes nara nagamento de 
bnergia iIetnca, Agua e outras necessidades consideradas como b'sicas para a 
manuten きo dos servi9os administrativos gerais da RA - I. 
Desta forma, dividimos tamb'm a resnnnco,hilida1c n,1a eytinn斉n i1m o9qt-, t1r 
uovemo, uma vez que em momento algum deixamos de agir para coibir e eliminar os 
recursos aplicados, que com certeza poderiam estar direcionados a investimentos nara 
a popuia9ao ae tirasilia. 

An貞lise do Controle Interno 

Na resposta do Gestor as justificativas apresentadas nao foram suficientes para 
comprovar que se buscou contratar aluguel mais vantajoso para a Administra9ao P丘blica, fato 
que implicou em despesas elevadas com essa contrata9ao. 

Recomendaぐao 

Envidar esforos para inclus言o de recursos no or9amento anual a fim de realizar 
a 」  constru9ao cia nova sede da Administra9ao de Brasilia, al6m disso, deverh procurar. 
anteci

paaamente,. edifica96es do GDF que ficaro va
g
as em razao da entrega do Centro 

/. um1nisrrativo cio Uoverno do Distrito Federal para instala9ao da sede dessa Regio 
j- uministranva, visando eliminar a des

p
esa de loca9きo do imovel e IPTU

, q
ue atualmente,

soma o montante de R$ 3.391 .209,72 ao ano. 

2.2 ・  AUS血NCIA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PREcO PbBLICO 

Fato 

議競纂蕪羅難de 08/10/20 13, requereu os documentos'nento de taxas e as alteraes em reaBraslia - R I, por meio do MEMOintes documentos: 

Box da Felra d;T

oamostra de planilhas com o controle de pagamentos de Bancas de Jornal e
Box da Feira da Torre: 

modelo de carta de cobran9a; e 
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c6pia de cartas de cobran9a enviadas para os permission自rios inadimplentes 

A Unidade apresentou controles contendo a rela9ao dos Permissionrios, tais 
como: Bancas, Feira de Artesanato da Torre de TV, Mercado das Flores, Galena dos Estados e 
Ambulantes do Parque. No entanto, tais controles encontram・se incompletos, desatualizados e 
insuficientes. 

No tocante ao controle dos pagamentos das taxas relativas a s permiss6es 
supracitadas, a Unidade apresentou um controle precario, realizado manualmente, o qual no 
recebe mensalmente os lan9amentos relativos a essas receitas. Assim, os registros contbeis 
no sao processados de acordo com a movimenta9ao financeira, portanto, ndo refletem os 
d6bitos e os crditos registrados das contas contabeis. 

Salientamos que a ausencia de um sistema de cobran9a interligado a receita 
obriga o permissionrio a levar o comprovante do pagamento a Administra9ao para efetuar a 
concilia叫o contabil, sendo assim os controles mantidos pela Unidade n乞o se apresentam 

confi自veis. Constatamos ainda que a Unidade apresenta reincidencia de descontrole de 
arrecada9豆o e renuncia de receita de pre9o p立blico, conforme jh havia sido verificado no item 
5.1 do Relatrio de Auditoria n。  28/2012 ・  CONT/STC (Tomada de Contas Anual do exercicio 

de 2010). 

O saldo total na conta permissionarios (112192500) em 31/12/2012 era de 
R$ 697.323,72, sendo que os principais devedores de pre9o phblico somavam R$ 145.819,71, e 
o valor remanescente 6 devido por devedores diversos com valores inferiores a 
R$ 9.000,00. A soma da planilha de controle de saldos devidos pelos permissionhrios da 
Unidade, em 14/10/2013, era de R$ 859.004,79. No entanto, o relat6rio do SIGGO da referida 
conta, documento extraido no dia 14/10/2013, demonstra o mesmo valor total de saldo devedor 
de 3 1/12/2012, ou seja, R$ 697.323,72, uma diferen9a de R$ 161.68 1,07. Essa constata9きo da 
auditoria comprova o descontrole e a ausencia de registros cont自beis de d6bitos e cr6ditos de 
receita proveniente do pre9o phblico. 

O inciso VI, do art. 11, da Lei n。  4.954 de 29 de outubro de 2012 determina que 
6obriga9ao do permissionhrio "pagar pontualmente o pre9o p立blico e os demais encargos 
relativos a ocupa9ao do espa9o phblico". 

Conforme o art.12 da Lei n。  4.954 de 29 de outubro de 2012, caso o 
permissionhrio descumpra a norma, bem como deixe de cumprir as obriga96es do termo de 
permiss乞o de uso, total ou parcialmente, estar含  sujeito as seguintes san96es (aplicadas isolada 
ou cumulativamente): advertencia, multa, interdi戸o, apreensao de mercadorias e 
equipamentos, cassa9ao do termo de uso e cassa9ao de licen9a de funcionamento. O art. 12 do 
Decreto n 34.573, de 15 de agosto de 2013 que regulamenta a Lei n。  4.954 de 29 de outubro 
de 2012, determina que, constatada a inadimpl6ncia por trs meses consecutivos ou 
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intercalados por um periodo de seis meses, o Orgao responsdvel dever adotar as providencias 
de cassa9ao da permissao de uso da rea publica. 

Esse fato evidencia o descontrole relativo a arrecada9ao das receitas obtidas dos 
permissionrios, a omissao da Administra9ao Regional em efetuar as cobran9as tempestivas 
dos possiveis inadimplentes e ainda o descumprimento do normativo citado, uma vez que no 
decorrer de dez meses nao houve nenhum registro contbil de d6bitos ou de cr6ditos na referida 
conta cont自bil. 

Causa 

一  Desorganiza9o . administrativa, aliada a falta de pessoal qualificado e ausencia 
ue nieuivas eietivas por parte ao (iestor. 

Consequencia 

の  
b) 
e) 
d)  
e)  

descontrole sobre a arrecada9谷o de receitas; 
no6 efetuada cobran9a dos inadimplentes; 
risco de prescri叫o dos d6bitos; 
desconformidade dos demonstrativos contbeis; e 
renuncia de receita indevida 

Manifesta頭o do Gestor 

Por meio do Ofcio no 429/2014 - GAB~ RA-! e MEMO n。  51/2014 - 

DISERV - RA I e planilhas e gr'ficos em anexo, conforme a seguir: 

A d poca em que assumimos a Diretoria da DISERV/RA-I n豆o encontramos nenhum 
sistema de controle de pagamento de pre9os p立blico dos permission'rios diversos, se 
hoje existe algum controle de pagamentos ainda que precrio este foi criado por esta 
Diretoria, tais como, modelo de carta de cobran9a de inadimplentes e planilhas de 
controle de pagamentos, conforme afirmado pela Auditoria em seu relat6rio no item 
2.2. 
Estamos remetendo como exemplo do acima informado, relat6rio desta Diretoria do 
exercicio de 2012. 
A pr6pria auditoria em seu relat6rio informa a ausencia de um sistema de cobran9a 
interligado a Receita, obrigando o permission自rio a vir a RA-I para que se emita um 
DAR (documento de arrecada弾o) de pagamento de pre9o p丘blico, pag自-lo no Banco 
e trazer o comprovante de pagamento a RA-J para que se de baixa em seu d6bito. Ora, 
achamos que algum 6 rgきo competente do GDF, deveria desenvolver um sistema de 
cobran9a, que o permission自rio emitisse o DAR atrav6s da internet, recolhendo o 
valor devido a rede bancaria, com baixa autom自tica e comunicando a DISER V/RA 一  I, 
visando assim, se constatar a adimplncia do permission自rio junto ao GDF, evitando 
assim, o descontrole apontado pela Auditoria e a renuncia de receita por parte de 
Poder Pロblico. 
Com o esclarecimento do par自grafo anterior, sem uni sistema de controle implantado 
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pelo GDF, fica quase impossivel se detectar a inadimplencia dos permissionrios 
conforme disp6e o Art. 12 da Lei n。 4.954 de 29 de outubro de 2012, aliado a falta de 
material humano. Assim sendo, nao podemos aceitar a condi9ao de omissao e 
desorganiza9百o administrativa pelo controle precario que exercemos. 

An貞lise do Controle Interno 

O controle de arrecada9ao de pre9o p自blico da Unidade 6 precArio o que enseja 
uma elevada inadimplncia dos permission自rios, permitindo assim a renhncia de receita 
publica. A simples inexistencia de um sistema automatizado nao justifica que a Unidade tenha 
descontrole da arrecada9ao e defici6ncia nos registros cont自beis dos valores devidos pelos 
permission五rios. 

Recomendafo 

a) atualizar o cadastro dos permissionarios mediante planilhas dos ocupantes de 
areas  publicas a qualquer titulo, contendo CNPJ/CPF do respons自vel, conforme o caso, a 
localiza9ao da ocupa叫o, o ato administrativo que a autorizou, o valor pago e a pagar, os saldos 
devedores ou credores decorrentes da ocupa戸o, bem como o processo que originou a 
concessao; 

b) envidar esforos, mediante cobran9a, aplica叫o de advertencias e multas 
conforme a legisla9ao de 自  rea p自blica vigente, no sentido de regularizar a situa9ao dos 
permissionhrios inadimplentes no tocante a taxa de ocupa9ao, mediante aperfei9oamento dos 
instrumentos de controle, bem como intensificar os mecanismos de fiscaliza9ao e identifica9o 
de reas publicas ocupadas irregularmente; e 

c) adotar providencias no sentido de promover a retomada dos espa9os p自blicos 
por meio de cassa9ao da permissao de uso de a rea publica, nas hip6teses em que persistir a 
inadimplencia por mais de 3 (tr6s) meses consecutivos ou 6 (seis) intercalados, em 
conformidade com a Lei n。  4.954, de 29 de outubro de 2012 e o Decreto n.。  34.573, de 15 de 
agosto de 2013. 

3- GESTAO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVICOS 

3.1 - PROJETO BASICO NAO FOI ELABORADO DE ACORDO COM 
AS EXIG血NCIAS LEGAIS PARA A CONTRATAいO DE ARTISTAS 

Ao analisarmos o Processo no i 41.004.171/2012 constatamos que foi 
contratada a empresa UP Produ96es Ltda, CNPJ 153.623.16/0001-09, com despesa no valor 
de R$ 27.500,O0 (contrata9ao de banda com estrutura para  show  na festa de Anivershrio do 
Parque da Cidade PDSK de 34 anos e dia das crian9as, fis. 01 a 04), verificamos que no 
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projeto bdsico consta, antecipadamente, o nome da banda: "S6 Pra Xamegar" e da empresa a 
ser contratada: UP Produ96es Ltda, evidenciando o direcionamento na escolha do fornecedor 
dos servi9os. 

A justificativa contida no projeto bdsico nao disp6e de suporte ftico e juridico 
para fundamentar a contrata9ao, al6m de nきo atender o disposto no inciso III do artigo 25 da 
Lei 8.666/93 e tampouco a s diretrizes do Parecer Normativo n.。  393/2008-PROCAD/PGDF, 
j自  que nao ficou comprovada a incid6ncia de elementos capazes de afastar a competi車o, em 
razao de constar a fl.Ol a solicita9ao de proposta de pre9os, caracterizando ser possivel a 
competi9言o a ponto de permitir a indica9ao de artistas diretamente no projeto b自sico, 
contrariando o disposto no Inciso IX do art. 6。  e o art. 15 da Lei 8.666/93. 

auditoria. 

Causa 

Aplica9do indevida da legisla9ao, motivada por fatores n乞o identificados pela 

Consequ6ncia 

Frusta戸o do car自ter competitivo e infra頭o ao disposto no art. 3。,§ 1。, inciso I, 
da Lei n。  8.666/93. 

Manifestaf豆o do Gestor 

Por meio de Ofcio n。  429/2014 - GAB - RA -I e MEMO n。  16/2014 ー  
GECULT - GAB - RA I, conforme a seguir: 

Atendendo a recomenda戸o citada no item 3.1 da solicita9ao de auditoria n。  
019/2012, de 01/04/2014, sirvo-me do presente para esclarecer que este Gerente, 
pautou pela absoluta legalidade na contrata9ao da banda com estrutura de um trio 
el6trico de 18 metros com cobertura, ilumina叫o e gerador de energia de 180 KVA, 
para o evento de aniversArio do Parque da Cidade PDSK de 34 anos e dia das 
Crian9as, realizado no Estacionamento do Parque Ana Lidia n。  12, no dia 12 dc 
outubro de 2012, das 9h a s 20 h, com a apresenta戸o de v自rios shows de teatro e 
dan9a, objeto do Processo den。  141.004.171/2012. 
Esclarecemos que tivemos o cuidado de evitar qualquer problema de ordem 
administrativa, na contrata9百o dos servi9os j' mencionados conforme podemos 
comprovar no nosso Memorando n。  44/2012, c6pia em anexo, onde consta que foi 
feito contato por meio de telefone e solicitado o or9amento, no qual podemos 
verificar que seria o melhor valor e custo beneficio, para a sua contrata 各o. Constam 
ainda, dois oramentos de Banda com estrutura e somente a estrutura, solicitados e 
enviados a esta Gerencia, mesmo depois do prazo, para que fossem anexados e ainda 
sim comprovar a lisura da contrataao, entregues durante os tramites interno para 
pagamento. 
Justificamos tambdm a dificuldade de se conseguir atendimento mesmo no simples 
ato de se fornecer or9amento por partes de artistas para contrata戸o, por se saber dos 
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tramites de documentos e ainda pelo prazo exiguo e de agenda dos artistas locais, 
mesmo se tratando de uma data to significativa no Calend自rio da Cidade. 
Por fim, temos aprimorado os nossos procedimentos nas contrata96es de servi9os na 
'rea de cultura e lazer. 

An自lise do Controle Interno 

O gestor nao apresentou justificativas para o fato de constar antecipadamente 
no projeto b'sico o nome da banda e da empresa a ser contratada, bem como pela ausencia de 
suporte ftico e juridico para a contrata9きo se realizar por meio de inexigibilidade de licita叫o. 

Recomenda恒o 

Apurar responsabilidade disciplinar, nos termos da Lei Complementar 
no 840/2011, em razao do direcionamento do processo licitat6rio e da ausencia de suporte 
ftico e jurdico para a contrata頭o por meio de inexigibilidade de licita9ao. 

3.2 - FALHAS NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE 
VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA 

Por meio da Solicita9ao de Auditoria n。  04/2013, de 08/10/2013, solicitamosa 
Unidade que disponibilizasse os Relat6rios Circunstanciados dos servi9os terceirizados 
relativos aos contratos de vigilancia armada e desarmada. 

Analisando a resposta da Unidade e ap6s inspe9ao, foi verificado pela equipe 
de auditoria que alguns postos diurnos que deveriam estar desarmados, encontram-se 
armados, contrariando o que reza o Contrato n.。  09/2011- SEPLAN, demonstrado no atestado 
de execu9ao de servi9os. 

Causa 

Descumprimento do Contrato n. 09/201 1 -SEPLAN 

Consequencia 

Risco de possivel incidente envolvendo pessoas que transitam pela 
Administra叫o e possibilidade de pagamento maj orado, sem a correspondente demanda da 
Unidade. 

Manifestaf貢o do Gestor 

Por meio do Oficio n。  429/2014 - GAB - RA~ 11 Despacho 095/20 14 - GEAD 

e MEMO no 56/20 14 - DAG - RA I e Relat6rios Circunstanciados em anexo, conforme a 
seguir: 
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A responsabilidade pelo pagamento e conferencia dos termos ajustados no contrato 
de seguran9a' reciproca, ou seja, cabe tamb6m a contratada verificar a condi9百o do 
vigilante, se armado ou nきo. Nao detectamos at6 a presente data nenhum prejuizo 
para a Administra戸o P丘blica e tambdm nenhuma ocorrncia de sinistros pela a9豆o 
armada dos mesmos. Quanto a prov自vel acerto de diferen9as de pagamento, fica 
impossivel glosar os valores visto que a vigilncia armada d de maior custo ao er自rio 
pblico do que a desarmada, sendo ent豆o impossivel os valores estarem majorados. 
No entanto, fomos orientados inclusive pela Auditoria a comunicar a empresa, da 
atual situa9貢o dos vigilantes, o que tem sido feito conforme C6pia do Oficio n。  
022/2013 e seus anexos, documento este que tem sido encaminhado a Comisso 
Executora de Contratos mensalmente ap6s a orienta戸o de auditoria. 
O documento enviado para empresa contratada, como j自  foi citado no item supra, 
contempla totalmente a determina9きo da auditoria, quando solicitamos a troca de 
todos os vigilantes em situa叫o irregular. 

Analise do Controle Interno 

，一  ．～  ーSegundo foi informado e comprovado por meio de c6pia de oficio encaminhado 
a uomissao txecutora de Contratos foi solicitado pelo executor do contrato a corre9ao da 
rama apontaaa. 

Recomenda9o 

a troca dos vig嵩oit器馬器農競器empresa prestadora dos s'ados, conforme contrato器龍de seguran9a 

3.3 - AUSENCIA DE DESIGNA叫O DE EXECUTOR DE CONTRATO 

Fato 

鱗麟難欝  
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Vale ressaltar que, no Processo n。  141.004.171/2012, foram anexadas algumas 
fotografias (lis. 55/67), que teriam o condao de comprovar a execu9豆o contratual, contudo, 
apenas esses documentos nao sao suficientes para demonstrar que o evento ocorreu. 

Os autos devem trazer comprova9ao da efetiva presta9ao do servi9o. Nos 
termos do Inciso II do Art. 41 do Decreto n。  32.598/2010, cabera ao executor supervisionar, 
fiscalizar e acompanhar a execu9ao, bem como apresentar relat6rios quando do tdrmino de 
cada etapa da contrata頭o pretendida, devendo constar a publica9ao do extrato do ato de 
designa戸o. 

Conclui-se nao ter sido observada a obriga9ao legal de se designar executor 
para a contrata9ao, tampouco a de se emitir relat6rios de execu9ao dos servi9os contratados no 
合mbito da RA I, nos termos do Inciso II, Art. 41, do Decreto n。 32.598/2010 c/c Art. 67 da Lei 

no 8.666/1993. 

Causa 

Aplica叫o indevida da legisla9ao por fatores nao esclarecidos 

Consequencia 

Pagamento da despesa sem a efetiva comprova戸o da execu9o do evento 

contratado. 

Manifesta戸o do Gestor 

Por meio do Oficio n。  429/2014 - GAB  - RA 一  11 Despacho 076/20 14 - 
DIRSO/GECULT-RA I e MEMO n。17/2014 - GECULT GAB - RA I, conforme a seguir: 

Atendendo a recomenda 五o no item 3.3 da Solicita9ao de Auditoria n。  019/2012, de 
01/04/2014, sirvo-me de presente para esclarecer que todos os eventos promovidos 
por esta Gerencia, este signatario d designado executor pelo Administrador Regional 
de Brasilia, publicado no DODF. 

Anlise do Controle Interno 

O gestor informou que para todos os eventos promovidos ha a designa9ao do 
executor e a respectiva publica車o do ato no Di自rio Oficial do Distrito Federal, contudo, nao 
foi encaminhada c6pia da publica9乞o do executor de contrato na manifesta9ao do gestor 
enviada a esta Secretaria comprovando a realiza9乞o do respectivo ato administrativo. 
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Recomendafo Recomendação 

Doravante, promover a designa9ao formal dos executores dos contratos, nos 
termos do art. 67 da Lei n.。  8.666/1993 e inciso II, do Art.41, do Decreto n。 32.598/20!O. 

Doravante, promover a designação formal dos executores dos contratos, nos 
termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/1993 e inciso II, do Art.41, do Decreto n° 32.598/2010. 

4 1 GESTAO CONTABIL 4 - GESTA0 CONTABIL 

4.1-AUS血NCIA DE INSCRI叫O DE DEVEDORES DA 
ADMINISTRA叫O NA DiVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

4.1-AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DE DEVEDORES DA 
ADMINISTRAÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO DISTIRITO FEDERAL 

Os processos relativos a devedores da Administra9ao registrados, referentea 
Conta Cont自bil n。  112191800 - Devedores por Cr6ditos e Revers6es a Regularizar, 
constatamos a aus6ncia de inscri9ao na divida ativa do Distrito Federal dos seguintes d6bitos: 

Os processos relativos a devedores da Administração registrados, referente 
Conta Contábil n° 112191800 - Devedores por Créditos e Reversões a Regularizar, 
constatamos a ausência de inscriçâo na divida ativa do Distrito Federal dos seguintes débitos: 

Conta Corrente (Ano + CPF do 
devedor) Processo Saldo em 14/10/2013 em R$ 

2011-01884023142 141.000.505/2011 98,82 
2011-38650339115 141.004.312/2010 742,16 
2011-62875680110 141.004.490/2011 336,53 
2011-89055390178 141.004.313/2010 453,10 
2012-01979439184 141.000.497/2011 104,86 
2012-18590357104 141.000.496/2011 4.306,65 
2012-30704111187 141.000.491/2011 248,90 
2012-40073319520 141.000.501/2011 124,17 
2012-47242566134 141.003.866/2005 1.443,73 
2012-72535407191 141.000.495/2011 94,15 

Os d6bitos para com o er自rio tem origem em acertos de folha de ragamento e 
aescontos nao realizados de taltas ao servi9o. Embora os ex-servidores do Distrito Federal 
tenham sido notificados via Dirio Oficial do Distrito Federal (DODF) para comparecerem 良  
Aaministra9ao ae lirasilia a tim de realizarem a quita9ao da do debito com errio, os 
pagamentos nao foram realizados. Em consulta realizada ao sitio da Fazenda do Distrito 
Federal, no dia 01/11/2013, constatamos que os devedores nao estao inscritos na divida ativa. 

Os debitos para com o erdrio tem origem em acertos de folha de pagamento e 
descontos não realizados de faltas ao serviço. Embora os ex-servidores do Distrito Federal 
tenham sido notificados via Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) para comparecerem 
Administração de Brasilia a fim de realizarem a quitação da do debit° com erário, os 
pagamentos não foram realizados. Em consulta realizada ao sitio da Fazenda do Distrito 
Federal, no dia 01/11/2013, constatamos que os devedores não estão inscritos na divida ativa. 

Causa Causa 

N百o utiliza戸o ou utiliza9豆o deficiente dos mecanismos de cobran9a coercitiva Não utilização ou utilização deficiente dos mecanismos de cobrança coercitiva 
do Estado. do Estado. 

Consequencia Consequência 

Ausencia de arrecada叫o de valores pendentes. Ausência de arrecadação de valores pendentes. 
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Manifestaao do Gestor 

Por meio do Oficio n。  429/2014  - GAB  - RA - 1! Despacho 028/2014 - 
GEOFIC, conforme a seguir: 

Foram anexadas as Notas de Lan9amento referentes aos saldos a regularizar. 

An自lise do Controle Interno 

Verificou-se por meio da documenta戸o encaminhada que nao foram adotadas 
as medidas administrativas recomendadas para sanar a falha descrita. Em pesquisa realizada 
no dia 11/07/2014 no site da Secretaria da Fazenda, verificamos que os devedores dos 
processos em epigrafe nきo estao inscritos na divida ativa do Distrito Federal. Nao sao 
suficientes as notas de lan9amentos anexadas え  resposta pelo auditado para comprovar a 
inscri9ao em divida ativa. 

Recomendafao 

Adotar as providencias necess含rias junto a Secretaria de Fazenda do Distrito 
Federal para inscri9ao dos devedores em divida ativa. 

5- CONTROLE DA GESTAO 

5.1 - AUS血NCIA DE REGISTROS NO SISOBRAS, DESCUMPRINDO A 
RESOLUCAO N。  191/2008 (TCDF) 

Foi verificado em consulta ao sistema SISOBRAS, mantido e desenvolvido 
pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, que nきo houve registro de nenhuma 

licitaao, contrata叫o ou acompanhamento da execu9ao fsica e financeira por parte da 
Administra9ao Regional de Brasilia - RAT, durante o exercicio de 2012, descumprindo o que 
prescreve o artigo 2。, da Resolu9ao n 19 1/2008一  TCDF. 

1ndagada sobre a ausencia de registros, a Administra9ao de Brasilia se 

manifestou por meio do MEMO no 144/20 13- GELIC/DIULIU, de 14/10/2013, aleganuo o 
seguinte: 

"O Art.2 da Resolu9ao n。  191/2008 trata somente de obriga96es dos 
6rgきos e entidades contratantes de obras p'blicas, as quais devem 
cadastrar no sistema SISOBRAS todas as informa96es referentes a s 
estas contrata96es, lembramos que a Gerencia de licenciamento de 
obras apenas como o pr6prio nome diz licencia obras, as mais 
diversas, e nao faz contratos e nem 6 executora de nenhum contrato." 
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Assim, a Administra車o, por meio da resposta encaminhada, atesta o 

desconhecimento da Resolu9ao n。  191/2008 do Tribunal de Contas do Distrito Federal que 

segundo o art. 2。 6 obriga戸o do "contratante" de obras registrar e manter atualizadas as 
informa96es sobre aprova96es de projetos, obten96es de licen9as, licita96es, contrata96es, 
acompanhamento da execu9do fisica e financeira do referido sistema. 

A citada Resolu9きo tambm determina que a Unidade deva manter atualizado 
cadastro de servidores respons自veis pelo registro e manuten9do dos dados no SISOBRAS e 
que as informa96es devem ser registradas no prazo de (10) dez dias u teis, contados da data da 
formaliza9ao do ato administrativo correspondente 

Causa 

Desconhecimento da Resolu9きo n.。  191/2008 do TCDF ou interpreta9o 
inueviva aa norma. 

Consequencia 

Embara9o a fiscaliza9ao exercida pelos 6 rgaos de controle. 

Manifesta戸o do Gestor 

一  ， 	一  Por meio do Oficio n。 429/2014 - GAB - RA -I e MEMO no 56/2014 - DAG - 
NA 1, contorme a seguir: 

Quanto ao item 5.1 e como Presidente da Comiss豆o de Licita戸o Permanente pelo 
ano de 2012, informo que nao foi realizada nenhuma licita9ao de obras por esta 
Administra9o e mesmo se se houve obras neste periodo, o respons'vel pelo 
preenchimento dos registros no SISOBRAS deveria ser feita por um engenheiro 
respons自vel pela obra. 

Anlise do Controle Interno 

obras no exerc綴tamos os argumde 20 12 e por es器島器鵠questrou農慧器畿綴cita9 o de 

5.2 ・  OCUPAC6ES DE A REA PじBLICA POR ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS SEM PERMISSAO DE USO E LICENCA DE FUNCIONAMENTO 

A Lei no 4.954, de 29 de outubro de 2012, regulamentada pelo Decreto 
no 34.573, de 15 de agosto de 2013, determina que a explora9ao da atividade econ6mica em 
espa9os pbblicos, localizados em terminais rodovi自rios e metroviarjos, galerias, passagens 
subterraneas de pedestres, mercados e parques deverao ser precedida de licita9ao e 
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formalizada pelo termo de Permissao de Uso Qualificada, com prazo de vigencia nao superior 
a dez anos. 

Constatamos que os ocupantes de 自  rea publica sob jurisdi9谷o da RA I Brasilia, 
tais como da Galeria dos Estados  (SCS e SBS), do Mercado das Flores (716 Sul) e do Parque 
Sara Kubitscheck (Parque da Cidade), nきo possuem permissきo de uso para ocupa叫o da rea 
pblica e n乞o efetuam o pagamento pela ocupa9ao do espa9o publico, portanto, est ocorrendo 
ren丘ncia de receita indevida decorrente da omissao dos gestores da Unidade. Ademais, 
estabelecimentos como o Restaurante Alpinus (razao social: Alpinus Choperia e Galeteria 
Ltda - CNPJ 26.460.261/0001-88 e o Restaurante Gibao (razao social: Maria de Fdtima 
Bandeira Bezerra EPP - CNPJ 01.581.041/0001-81), a titulo de exemplo, estao em 
funcionamento em h reas p丘blicas no Parque da Cidade e expandiram suas 自  reas de 
comercializa9ao extrapolando o espa9o original, que 6 de um quiosque de 20 m2. 

No entanto, os ocupantes dessas h reas publicas que exerciam a atividade, 
nesses locais at6 29 de outubro de 2012, data da publica叫o da Lei n。  4.954/ 2012, podem 
requerer a Permiss谷o de Uso Nao Qualificada sem a necessidade de participarem de certame 
licitatrio, desde que cumpram os requisitos legais. 

No exame das planilhas de controle da RA I - Brasilia, constatamos que a 
inadimplencia dos ocupantes desses espa9os 6 elevada, composta por dvida relativa a preo 
nublico por ocupa9ao de permiss6es de uso jh vencidas, e alguns jh inscritos em divida ativa, 
oortanto. nao preenchem os requisitos legais para adquirir a Permisso de Uso No 
Qualificada conforme determina o art. 29, da Lei n。  4.954, de 29 de outubro de 2012 

A Solicita9ao de Auditoria n。  17/2013 questionou se os estabelecimentos 

cciinantes de a reas n6blicas situadas na Galeria dos Estados  (SCS  e SBS), Mercado das Flores 

(716 Sul)e Parque Sara Kubitscheck (Parque da Cidade) est谷o funcionando com Permiss乞o de 

Uso vlida para ocupar as 自  reas phblicas. 

Por meio do Memorando n。  167/2013- DISERV-RA I, de 05 de novembro de 
')fll3, n unidade informou aue os estabelecimentos ocupantes das reas pblicas localizadas 

；ジ巌lerrndoc Fstados (SCS  e SBS), Mercado das Flores (716 Sul) e Parque Sara 
Viihifc ck (Parque da Cidade) nao possuem "Permisso de Uso No Qualificada" de' rea 
議i蓋読誌ぶ品品ente no釦i expedida pela Unidad讐Licen9a de聖,鷲讐讐認三

帯ふ証帯姦ふmto pa -帯ふ証帯姦ふmto par -帯ふ証帯姦ふmto  para o hcenciament  -que aquela  pr -requisito para o licenciamento, conforme determina a Lei n。  4.954, de 29 de 

outubro de 2012. 

Causa 

Ocupa9ao irregular de espa9o publico 
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Consequencia 

Ren立ncia indevida de receita decorrente de ocupa9きo de espa9o publico. 

Manifesta9Ao do Gestor 

Por meio do Oficio n。  429/2014 - GAB - RA-I e MEMO n。  51/2014 ー  
DISERV - RA I e planilhas e grficos em anexo foram apresentadas as seguintes 
justificativas: 

Com rela9谷o ao item 5.2, temos a informar que com o advento da Regulamenta9o 
da Lei n。 4.954 de 29 de outubro de 2012 pelo Decreto n 34.573 de 15 de agosto de 
2013, informamos que os permission自rios das reas do Mercado das Flores, Galeria 
dos Estados, Parque da Cidade e Feira de Artesanato da Torre de Televis貢o esto em 
vias de regulariza叫o. 
Vale esclarecer, que as 自  reas citadas no Relat6rio da Auditoria j自  esto em posse dos 
Termos de Permissao de Uso No-Qualificado, bem como, da Licen9a de 
Funcionamento e adimplentes com o GDF. 
Confirmamos como exp6e a auditoria, os permission'rios que estきo inscritos em 
Divida Ativa, nao recebem a Declara9きo de adimplncia da DISERV-RA-I, por via 
de consequencia nao obtem os Termos de Permissao de Uso Nao- Qualificado 
expedido pela Coordenadoria das Cidades, a nao ser que parcelem seus ddbitos 
inscritos. 
Temos a informar, que esta Diretoria estar imbuIda de esforos para cumprir as 
recomenda96es contidas no Relat6rio de Auditoria. 

An自lise do Controle Interno 

No resta comprovado na resposta do auditado que os permissionarios das 
自reas do Mercado das Flores, Galeria dos Estados, Parque da Cidade e Feira da Torre de 
Televisao possuem o Termo de Permissao de Uso N言o-Qualificado, bem como a Licen9a de 
Funcionamento e adimplncia com o pagamento de pre9o publico. 

Recomenda戸o 

a) efetuar levantamento das 自  reas phblicas em que os permission自rios no 
possuam a Permissきo de Uso Nao Qualificada para que seja dado inicio a regulariza9ao dessas 
ocupa96es, conforme determina叫o legal, al6m de providenciar as cobran9as desses d6bitos, 
sob pena de responsabiliza叫o pela renuncia de receitas, nos termos dos incisos VII e X, do 
art. 10, da Lei n 8.429/92 (LIA); 

b) solicitar a Coordenadoria das Cidades e a Agencia de Fiscaliza叫o do 
Distrito Federal - AGEFIS que adotem as providencias cabiveis para retomada dos espa9os 
p丘blicos ocupados irregularmente por estabelecimentos que exercem a atividade econ6mica 
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sem permiss乞o de uso nao qualificada e sem licen9a de funcionamento, por meio de 
reintegra9ao de posse das 自  reas publicas situados no Parque da Cidade, Mercado das Flores e 
Galeria dos Estados (SCS e SBS); e 

sem permissão de uso não qualificada e sem licença de funcionamento, por meio de 
reintegração de posse das dreas públicas situados no Parque da Cidade, Mercado das Flores e 
Galeria dos Estados (SCS e SBS); e 

c) cumprir integralmente as determina96es contidas na Lei 4.954/2012 e no 
Decreto n。  34.573, de 15 de agosto de 2013 que regulamenta a atividade econ6mica de 
terceiros em espa9os publicos no Distrito Federal. 

c) cumprir integralmente as determinações contidas na Lei 4.954/2012 e no 
Decreto n° 34.573, de 15 de agosto de 2013 que regulamenta a atividade econ6mica de 
terceiros em espaços públicos no Distrito Federal. 

V ・  CONCLUSAO V - CONCLUSÃO 

O presente Relat6rio, na fase preliminar, foi encaminhado ao dirigente m自ximo 
da Administra叫o Regional de Brasilia, por meio do Oficio n。  24/2014/CONT/STC, de 
08/01/2014, para sua manifesta9ao quanto aos esclarecimentos adicionais ou 合  s justificativas 
para as situa96es constatadas, conforme estabelecido no art. 31 da Portaria n。  89-SIC, de 
2 1/05/20 13. 

0 presente Relatório, na fase preliminar, foi encaminhado ao dirigente máximo 
da Administração Regional de Brasilia, por meio do Oficio n° 24/2014/CONT/STC, de 
08/01/2014, para sua manifestação quanto aos esclarecimentos adicionais ou ds justificativas 
para as situações constatadas, conforme estabelecido no art. 31 da Portaria n° 89-STC, de 
21/05/2013. 

O prazo expirou em 08/02/2014 para o recebimento da manifesta9ao do gestor 
por meio impresso e/ou em meio digital, o qual se manifestou por meio do Oficio n。  429/2014 
- GAB RA I e seus anexos, desta forma, encaminhamos o Relat6rio Final. 

0 prazo expirou em 08/02/2014 para o recebimento da manifestação do gestor 
por meio impresso e/ou em meio digital, o qual se manifestou por meio do Oficio n° 429/2014 
- GAB RA I e seus anexos, desta forma, encaminhamos o Relatório Final. 

Em face dos exames realizados, foram constatadas as seguintes falhas: Em face dos exames realizados, foram constatadas as seguintes falhas: 

GESTÃO SUBITEM CLASSIFICAÇÃO 

CONTROLE DA GESTÃO 5.2 Falha Grave 

GESTÃO CONTÃBIL 4.1 Falha Grave 

GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 3.1 e 3.3 Falhas Graves 

GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 3.2 Falha Média 

GESTÃO FINANCEIRA 2.2 Falha Grave 

GESTÃO FINANCEIRA 2.1 Falha Média 

GESTÃO ORÇAMENTARIA 1.1 Não se aplica 

Brasilia, 14 de julho de 2014. Brasilia, 14 de julho de 2014. 
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