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RELAT6RIO DE INSPEいO N.。  001/2014 DIRAGII/CONAG /CONT/STC 

Unidade: 
Processo n: 
Assunto: 

Exercicio: 

Administra9ao Regional de Santa Maria - RA XIII 

480.000.358/2013 
Insoec百o nos Processos nos i 43.000.160/2013, 143.000.161/2013, 
143.000.267/2013 e 143.000.270/2013, relativos ao evento zi 
FASSANTA/201 3 
2013 

Folha: 
Proc.: 480.000.358/2013 
Rub ・  	Mat. n. 

Senhora Diretora, 

Aoresentamos o Relat6rio de Inspecao, que trata dos exames realizados sobre 
os atos e fatos dos gestores da AdministraCao Regional de Santa Maria, rererente ao perioao 
de 01/01/20 13 a 23/08/2013, por determina9きo desta Controladoria-(.ieral e consoante uraem 
de Servi9o no 120 - CONT/STC, de 23/08/2013, prorrogada pela Ordem de Servi9o 
no 134/2013-CONT/STC, de 12/09/2013. 

1- ESCOPO DO TRABALHO 

Os trabalhos de inspe9ao foram realizados no perodo de 23/08 a 
19/09/2013, objetivando apurar possiveis irregularidades ocorridas nos Processos 
Administrativos n.。s 143.000.160/2013, 143.000.161/2013, 143.000.267/2013 e 
143.000.270/2013, com foco no evento denominado 23a FASSANTA/2013. Os fatos vierama 
tona em razao de investiga96es realizadas pela Delegacia de Repress5o aos Crimes contra a 
Administra9きo Publica-DECAP, de onde foram suscitados indicios de desvio de verbas 
empenhadas para a contrata9ao de artistas na 23a edi9ao do Aniversario de Santa Maria, 
conforme consta do Processo n.。  2013.10.1.006833-7 (Inqu6rito Policial n.。  014/2013- 

DECAP). 

Nao foram impostas restri96es quanto ao m6todo ou a extensao de nossos 
trabalhos. 
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Ressalte-se, entretanto, que nきo nos foi dado acesso s demais provas e 
elementos apreendidos constantes do Processo no 2013.10.1.006833-7, conforme Oficio 
1795/2013/2VCR, de 05/09/2013, encaminhado pela Segunda Vara Criminal de Santa 
MariaJTJDFT, onde consta o que segue: 

Em resposta ao Oficio n。  1294/2013-AJL/GAB/STC, informo a Vossa Excelncia 
que foi solicitada a Delegacia de Repress百o aos Crimes Contra a Administra戸o 
P丘blica - DECAP, a rcmessa de c6pia integral dos Procedimentos Administrativos 
de n。  143.000.160/2013 e 143.000.270/2013 - RA XIII, relativos A 23' 
FASSANTA, apreendidos no dia 23/08/2013, a fim de viabilizar a inspe9ao 
relacionada aos ilicitos em apura9'o, determinada pcla Controladoria-Geral dessa 
Secretaria. 
Em tempo, informo que o acesso a s demais provas e elementos apreendidos nまo h' 
de ser deferido, uma vez que tramitam sob o manto do sigilo, devendo aguardar a 
apresenta叫o dos devidos relat6rios pela autoridade policial. Porm, nada obsta que 
em momento posterior o pedido seja reapreciado. 

Atenciosamente, 

Juiz de Direito (destaques no original) (sublinhamos). 

II- CONSIDERACOES SOBRE A UNIDADE AUDITADA 

A Administra9きo Regional de Santa Maria, unidade orgnica de dire叫o 
superior, subordinada ao Governador do Distrito Federal, compete representar o Governo do 
Distrito Federal no 含  mbito da Regiao Administrativa de Santa Maria, coordenar e executar 
atividades e servi9os de interesse pbblico eni sua jurisdi9百o, conforme Anexo II ao Decreto 
no 22.338, de 27/08/2001. 

HI - DESENVOLVIMENTO DA AUDITORIA 

I - PONTO CRiTICO DE CONTROLE - Irregularidade na contrata戸o de 
artistas. 

1.1 - H自  projeto bAsico a respaldar a (Iclilanda licitat6ria, clahorado dc 
acordo com as exigencias legais? 

1.1.1 - GESTAO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVI OS 

Controladoria-Geral - CONT 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti. 14' andar. sala 1401 - CEP 70075-900 - Brasilia/DF 

Fone: (61) 2108-3301 - Fax: (61) 2108・3302 



' “ー一  Controladoria- Geral 
Folha: 
Proc.: 480.000.358/2013 
RUB ・  	MAT. N' 

Pgina 3 de 26 

1.1.1.1 - PAGAMENTO DE INSTALACAO, RETIRADA E CONSUMO 
DE PONTOS DE ENERGIA EM EVENTOS PROMOVIDOS POR PARTICULARES 

Fato 

O Processo n。  143.000.161/2013 versa sobre o pagamento de instala9ao, 
retirada e consumo de energia de pontos provis6rios destinados a diversos eventos realizados 
pela Administra9きo, dentre eles a 23a FASSANTAI20I3, bem como aqueles realizados por 
particulares durante o exercicio de 2013. 

Consta como objeto inicialmente proposto pela Administra9ao Regional de 
Santa Maria, o disposto no item 02 do Projeto Bhsico (fis. 08 a 10) elaborado pelo Nucleo de 
Material de Patrim6nio, aprovado pelo Administrador Regional, a saber: 

臨認I纏欝篇器蕊誉OS/MATERIAL:para realizao de despesas 。呼tivando o 
pagamento do consumo e instala9ao, retirada ou substltui9ao 讐  rransrormaaores, 
instala9ao de ponto de luz ou ligaao provisona de energia eletnca eiiumina9ao 
p貢blica para a realiza o dos eventos二 nope「輿o de II竺,arco讐‘‘ツ’., I UC 
dezembro de 2013, da Administrafdo Regional ae .an:a Mana. gnjo nossoj 

Consta nos autos ciue a tiscalizaCao ticou a cargo uo iinaiisw ue ruuuじaさ  
nl,ilいり。  - t__ f&_ ,.., _____________.___s__1一 ． 11lati4'ii10 **, 'Oc_*, CPF ruDiicas e tjestao uovernamじnai、一  , 男““で‘r .-,-.-, , S.-. - 
nO ***.529.647..**, conforme item 08 - com posterior publica9百o das Ordens de Servi9os 
nos 23 e 39, ambas de 28/03/2013, publicadas no DODF n。  67, de 02/04/20 13, pg. 12). 

Observamos, conforme tabela a seguir, que at6 o inicio dos trabalhos desta 
equipe de auditoria foram apoiados 12 eventos, dos quais 3 (trs) foram promovidos por 
particulares: 

a) 誉2l」』雷』留ニ~Jos‘・，com---I 』ゾ讐霧＆ de apoio 
encaminhada pelo一・no vaior ue IS..) コ・3乙‘＋・い・  

b) Voiks Fest (Respons自vel:- 
nO ***.058.721_**), com solicita9ao de apoio encaminhada pelo servidor 
．ー  Gerente de Licenciamento, no valor de R$ 943,84; e 

ー CPF 

 

c) Inaugura誓o da Loja "O Naipe Skate Shop", com solicita卿 de apoio 
encaminhada por一ー  Proprietario cia Loja -r roprietario ca Loja ーし  rr 
n。 ***. 778.35 11**), no valor de R$ 392,63. 
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SOLICITAÇÕES ENCAMINHADAS À CEB DISTRIBUIÇÃO S/A E CEB - COMPANHIA ELÉTRICA DE BRASÍLIA 
RELATIVA A INSTALAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA ELORICA DE PONTOS PROVISÓRIOS PARA EVENTOS 
APOIADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DE SANTA MARIA — RAXIII 

N. 
Evento Apoiado 

(Processo n° 
143.000.161/2013) 

Solicitação it 
Administração 

Solieitacilo 	CF it 	li 

CEB 
Distribuição 

S/A (Instalação 
e Retirada de 

Pontos 
Provisórios) 

CEB 
Companhia 
Elétrica de 

Brasilia 

Total Previsão 
para o Evento 

1 
Skate nas cidades, droga 
te fora 

Conselho dc 
Articulação Social 
do DF e Entomo 
fl. 33 

- 

347,52 252,98 600,50 
Administrador Regional, Oficio 
n°392/2013 - 
DISERV/GAB/RA XIII 

2 

Tudo Junto e Misturado 
em Atividade (Festival da 
Arte e Cultura Candanga 
do Distrito Federal) 

-Diretor da 
ASCOM RA XIII 
(1. 39) 

- 

347,52 252,98 600,50 
Administrador Regional. Oficio 
n° 421/2013 - 
DISERV/GAB/RA XIII 

3 

XVII 	Via 	Sacra 	- 
Paroquia São Jose 

(ft. 47) 

- 

1.964,28 110,87 2.075,15 
Administrador Regional, Oficio 
n°391/2013 - 
DISERV/GAB/RA XIII 

XVII 	Via 	Sacra 	- 
Paroquia Sao Jose — Extra 

Sem referencia no 
processo 

Carta CEB n°0803/2-13 - 
GRGC, dc 01/04/2013 (fls. 57 e 
60) 

0,00 1.249,08 1.249,08 

4 l'rograma 	Carreta 	a 
Mulher 

Di retoria Regional 
de Atenção 
Primaria A Sande 
fl. 52 

- 

347,52 2.403,36 2.750,88 
Administrador Regional, Oficio 
n°454/2013 - 
DISERV/GAB/RA XIII 

• 
- 

Segurança com Cidadania 
-Diretor da 

Ascom RA XIII 
it 72 

347,52 111,11 458,63 
Administrador Regional, Oficio 
n°598/2013 - 
DISERV/GAB/RA XIII 

6 
I e  ta 	Porrodilha 	do 
( 	,.itado 

• -Diretor da 
ASCOM RA XIII 
fl. 77 

- 

347,52 246,74 594,26 
Administrador Regional, Oficio 
n° 516/2013 - 
DISERV/GAB/RA XIII 

7 

Volks Fest (Responsável: 

— 	CPF 	ri° 
-Gerente de 

- 

695,04 248,80 943.84 
Administrador Regional, 0 tic io 
n° 738/2013 - 
DISERV/GAB/RA XIII 

Licenciamento (fl. 
91) "•.058.721-**) 

Inauguração da Loja 00 
Naipe 	Skate 	Shop" 
(Responsável 

- 
Proprietário 	da 	Loja 	— 
CPF n° °°°.778.351-°°) 

8347,52 
- 

Proprietario da 
Loja 

- 
Administrador Regional, Oficio 
n° 392/2013 - 
DISERV/GAB/RA XIII 

45,11 392,63 

9 Festa Juninas Sul 
- Diretor da 

ASCOM RA XIII 
ill 	117) 

347..:  - Administrador Regional - 
Substituto, Oficio no 795/2013 - 
DISERV/GAB.IRA XIII 

10 

23' Edição da 
FASSANTA - Festa de 
Aniversário da Cidade de 
Santa Maria/DF 

- Diretor da 
ASCOM RA XIII 
(fl. S/N) 

- 

' 	- 5.751,42 . 	''4.'  

Administrador Regional, Oficio 
n° 1209/2013 - 
DISERV/GAB/RA XIII E 

- Administrador Regional. 
Substituto, Oficio S/N/2013 - 
DISERV/GAB/RA XIII 
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SOLICITAÇÕES ENCAMINHADAS A CEB DISTRIBUIÇÂO S/A E CEB - COMPANHIA ELÉTRICA DE BRASILIA 

RELATIVA A INSTALAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PONTOS PROVISÓRIOS PARA EVENTOS 

APOIADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DE SANTA MARIA — RAXIII 

N. 
Evento Apoiado 

(Processo n° 
143.000.161/2013) 

Solicitacio A 
Administrocio 

Solicitacio i CER 

CEB 
Distribuicio 

S/A (Instalacio 
e Retirada de 

Pontos 
Provisórios) 

CEB 
Companhia 
Elétrica de 

Brasilia 

Total Prevision) 
para o Evento 

II 

23° Edicito da 
FASSANTA - Festa de 
Aniversá 

.
no da Cidade de 

Santa Maria/DF 

- Diretor da 
ASCOM RA XIII 
(fl. S/N) 

- 

15.367,31 8.326,44 21 691,75 
Administrador Regional, Oficio 
re 120912013- 
D1SERV/GAB/RA XIII-
EXTENSÃO DE REDE 

12 

23' Edicio da 
FASSANTA - Festa de . 
Aniversino da Cidade de 
Santa Maria/DF 

- Diretor da 
ASCOM RA XIII 
(fl. S/N) 

- 

10.309,84 319.\ 1 10.629,65 Administrador 
Regional, Oficio n° 1210/2013 
- DISERV/GABIRA XIII 

TOTAL 33.201,75 19.689.22 52.890,97 

A maioria dos atos relativos a solicita9ao de apoio mediante concessao de 
servicos de energia el6trica, para eventos da Administra9きo Regional de Santa Maria foi 
praticada pelo Diretor da Assessona de uomunica9aoi A さしoivi i. 
matricula *. ***.999..* e CPF n。  ***. 199.81 1_**). 

A maioria dos atos relativos A solicitação de apoio mediante concessão de 
serviços de energia elétrica, para eventos da Administração Regional de Santa Maria foi 
praticada pelo Diretor da Assessoria de Comunicação/ASCOM ( 

Acerca desse fato, registre-se que em consulta ao Regimento Interno da 
Administra戸o Regional de Santa Maria (Decreto n。  22.338, de 27/08/2001), verificamos que 
no constam como competencias (art. 9) e/ou atribui96es (art. 55) vinculadas a Assessoria de 
Comunica9きo Social os assuntos relativos a atividades culturais da Administra9o Regional 
de Santa Maria. as auais fazem parte do rol de competencias (art. 37 a 40) e atribui96es (art. 
83 a 86) relativas a Divis各o Regional de Cultura. A toda evidencia, portanto, os atos toram 
praticados com vicio de compet6ncia, estando sujeitos a anula9ao. 

Acerca desse fato, registre-se que em consulta ao Regimento Interno da 
Administração Regional de Santa Maria (Decreto n° 22.338, de 27/08/2001), verificamos que 
não constam como competências (art. 9) e/ou atribuições (art. 55) vinculadas A Assessoria de 
Comunicaçâo Social os assuntos relativos a atividades culturais da Administração Regional 
de Santa Maria, as quais fazem parte do rol de competências (art. 37 a 40) e atribuições (art. 
83 a 86) relativas A Divisão Regional de Cultura. A toda evidência, portanto, os atos foram 
praticados com vicio de competência, estando sujeitos A anulação. 

Verificamos ainda, que no processo em questきo, apesar da previsao de emisso 
de relat6rios do executor determinado no corpo do texto do Projeto Bhsico 
(fi. 09), nao houve a apresenta9ao/inclusきo desses relat6rios nos autos ora em anhlise, 
contrariando o disposto no art. 41, do Decreto n。  32.598/10. 

Cumpre destacar que os pedidos para a instala9ao de pontos de energia eltrica 
efetuados por particulares foram indevidamente encaminhados a Administra9ao Regional de 
Santa Maria (fis. 47, 48, 91, 99) e nao diretamente a CEB/DF, conforme o previsto no art. 
111, da Resolu9百o ANEEL n。  456/2000. 

Verificamos ainda, que no processo em questão, apesar da previsão de emissão 
de relatórios do executor determinado no corpo do texto do Projeto Básico 
(fl. 09), não houve a apresentação/inclusão desses relatórios nos autos ora em andlise, 
contrariando o disposto no art. 41, do Decreto n° 32.598/10. 

Cumpre destacar que os pedidos para a instalação de pontos de energia elétrica 
efetuados por particulares foram indevidamente encaminhados A Administração Regional de 
Santa Maria (fls. 47, 48, 91, 99) e não diretamente A CEB/DF, conforme o previsto no art. 
111, da Resolução ANEEL n° 456/2000. 
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Causa 

a) o gestor da Administra9言o Regional autorizou a concessao de patrocinio de 
energia el6trica a particular sem fundamentar e justificar por meio de exposi9ao de motivos do 
interesse piiblico do apoio ao evento; 

b) nao observancia das competencias das unidades orgnicas e das atribui96es 
dos titulares de fun96es de dire9ao, assessoramento e assistencias constantes no Regimento 
Interno da Administra9谷o Regional de Santa Maria (Decreto n。 22.338, de 27/08/2001); e 

e) nao observancia do disposto na Resolu9きo ANEEL no 456/2000, 
art. 111, quanto a possibilidade de o particular solicitar diretamente a CEB/DF a concessao do 
fornecimento provis6rio e prec自rio (instala9ao de pontos) para eventos temporrios como: 
festividades, circos, parques de divers6es, exposi96es, obras ou similares. 

Consequencia 

Pagamento indevido de instala9ao, retirada e consumo de pontos de energia em 
eventos promovidos por particulares implicando prejuizo a Administra9甘o no valor de 
R$ 4.660,70. 

Recomendafo 

a) adotar procedimento administrativos visando ao ressarcimento do dano 
causado ao erario no valor de R$ 4.660,70; e 

b) coibir a prtica de atos administrativos por servidores que nao detenham 
competencias estabelecidas pelo Regimento Interno da Administra叫o Regional de Santa 
Maria (Decreto n。  22.338, de 27/08/200 1). 

JUSTIFICATIVA DO GESTOR 

Quanto ao processo 143.000.161/20 13 no mesmo foi juntado o Relat6rio Preliminar 
de Inspe戸o n。  04/2013 - DIRAG IIJCONAG/CONT/STC, e se encontra na 
Assessoria T'cnica para an自lise jundica j' com a determina9ao de abertura de 
processo disciplinar em desfavor das autoridades que deram causa ao ato improbo. 
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ANALISE CONTROLE INTERNO 

Ao analisarmos o Ofcio n。  043/2014 - GAB/RA-XIII, observamos que as 
respostas apresentadas nao modificaram o entendimento dos pontos de auditoria relatados no 
Relat6rio Preliminar de Inspe9ao n。  40/201 3-DIRAG IIICONAG/CONT/STC. 

1.1.1.2 - ELABORA叫O DE ESTIMATIVA DE PRECO ACIMA 
DAQUELES PRATICADOS NO MERCADO LOCAL 

Fato 

O Processo n。  143.000.160/2013 trata de contrata9きo de empresa especializada 
em organiza9ao de eventos para realizar servi9os de loca9ao de mAquinas e equipamentos, 
fornecimento de infraestrutura, apoio logistico, de mきo-de-obra especializada e outros 
correlatos, objetivando a viabiliza戸o da 23a FASSANTA - Aniversario da Cidade de Santa 
Maria/DF, no periodo de 22 a 25 de agosto de 2013, com valor estimado de R$ 268.640,44 e 
adjudicado no valor total de R$ 121.056,00, 45% do montante previsto pela Administra9o 
Regional de Santa Maria, por meio de licita9ao realizada pela SULIC/SEPLAN - Central de 
Compras DF - Pregきo Eletr6nico n。  242/2013, Lotes I a 6. 

O Despacho exarado pela Coordena9ao de Licita96es (Central de 
Compras/SEF) relatou o fato de a estimava de pre9os nきo condizer com os pre9os praticados 
no mercado: 

A estimativa de pre9os parece n百o condizer com os pre9os praticados no mercado, 
relativamente aos lotes 01, 02 e 04, conforme valores adjudicados e outros ofertados 
pelas demais licitantes constantes do Mapa Comparativo de Lances. Portanto, instar 
recomendar aos 6 rg貢os requisitantes que promova estimativa de pre9os que reflita a 
realidade do mercado, para nao induzir os licitantes a maj orarem seus pre9os. (sic). 

~！  
a seguir demonstra o sobreoreco de itens cotados em nesciuisa de 
ete cio Nucleo de Material e latrlmon1o/KA XIII, Senhora 
matrcula *.***.927..*, CPF n。  ***.926.291・**), cujas competencias 

e atribui96es constam no inciso II, do art. 15, combinado com o inciso 111, do art. 61 do 
Regimento Interno da Administra9ao Regional de Santa Maria (Decreto 
no 22.338, de 27/08/2001). 
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LANCES/PROPOSTAS PE 0242/2013 -EVENTO FESTA SANTA MARIA X MEDIA DE PREÇOS MEDIANTE PESQUISA DE 
PREÇOS INICIAL REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DE SANTA MARIA 

DESCRIÇÃO SUSCINTA DE ALGUNS ITENS 
SOLICITADOS PELA RA DE SANTA MARIA 

UNIDADE 
DE 

MED1DA 

MEDIA DE PREÇOS 
I.
.
ORNECIDA PELA 

RA - VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
UNITÁRIO 

FINAL - 
PE0242/2013 

°A VALOR FINAL 
EM RELAÇÃO A 

MEDIA 
FORNECIDA PELA 

RA DE SANTA 
MARIA 

Locação com montagem e desmontagem de palco 
com as dimensões de 21 x 14 metros e demais 
especificações constantes no PE0242/13 

LOC DI.% 7 000,00 3.750.1, 53,57% 

Locação com montagem e desmontagem de 
camarote, mediando 6 metros de largura por 12 
metros de comprimento e demais especificações 
constantes no PE0242/13 

LOC 1)1 \ 2.433,33 500,00 20,55% 

Banheiro quImico conforme descrição constante no 
PE0242/13 LOC DIA 90,00 40,00 44,44°A 

Banheiro químico para portador de necessidades 
especiais, conforme descrição constante no 
PE0242/13 

LOC DIA 135,83 60,00 44,17% 

Locação com montagem c desmontagem de tendas 
fechadas, tamanho 10 x 10 e demais especificações 
constantes no PE0242/13 

LOC DIA 650,00 98,50 15,15% 

Locação com montagem e desmontagem de tendas 
fechadas, tamanho 4 x 4 e demais especificações 
constantes no PE0242/13 

LOC DIA 126,66 33,50 26,45% 

Iluminação de grande porte para palco, com 
operador, conforme especificação constante no 
PE0242/13 

LOC DIA , 000,00 2.000,00 40,00% 

Contratação de empresa para prestação de serviço de 
sonorização com super porte, com o operador, 
conforme especificação constante no PE0242/13 

LOC DIA 8.666,66 4.000,00 46,15%, 

Contratação de empresa para prestação de serviço de 
sonorizado som grande porte ar livre, conforme 
especificação constante no PE0242/13 

LOC DIA 7.166,66 2.000,00 27,91% 

Iluminação de super porte para palco, com o 
operador, conforme especificação constante no 
PE0242/1 3 

LOC DIA , :s; 1.500,00 20,45% 

Assim, est demonstrado que a Unidade nao primou pela busca de pre9os 
referenciais criteriosamente estabelecidos para o presente processo licitat6rio mediante 
amplia9きo e diversifica9きo das fontes de informa96es coletadas, pois quanto maior o n6mero 
de informa96es mais pr6ximo e condizente com a realidade do mercado estarao os pre9os 
estimados. 

Assim, está demonstrado que a Unidade não primou pela busca de preps 
referenciais criteriosamente estabelecidos para o presente processo licitatório mediante 
ampliação e diversificação das fontes de informações coletadas, pois quanto maior o número 
de informações mais próximo e condizente com a realidade do mercado estarao os preços 
estimados. 

Esse fato demonstra que nao foi observado pela Unidade os dispositivos da 
Lei n。  8.666/93, que servem para coibir a forma9ao de cartdis em licita96es e evitar a 
imposi9ao de pre9os excessivos por parte dos licitantes 

Esse fato demonstra que não foi observado pela Unidade os dispositivos da 
Lei n° 8.666/93, que servem para coibir a formação de cartéis em licitações e evitar a 
imposição de preços excessivos por parte dos licitantes. 
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Causa 

A Administra9ao de Santa Maria n谷o primou pela busca de pre9os referenciais 
criteriosamente estabelecidos para o presente processo licitat6rio, nきo observando os 
disoositivos da Lei n。  8.666/93 (artigos 3。, 31, inciso I, 39, 40, 43 inciso IV e 56§ 30 da Lei 

n。  8.666/93; art. 58 da Lei n。  4.320/64 e art. 16 da Lei Complementar n。  101/00), que servem 
para coibir a forma9ao de cart6is em licita96es e evitar a imposi9ao de pre9os excessivos por 
parte dos licitantes. 

A Administra9谷o Regional no realizou ampla pesquisa de pre9os, como a 
busca de pre9os em contratos anteriores firmados com a prpria Unidade, em outros 6 rgaos do 
GDF, atas de registro de pre9os consignadas nos sistemas publicos ou quaisquer outras fontes 
capazes de retratar o valor de mercado compativel com o objeto a ser contratado. 

Consequ6ncia 

Possibilidade de induzir os licitantes a majorarem seus pre9os e/ou levar a 
Central de Compras a aceitar e adjudicar itens com sobrepre9o. 

Recomenda9o 

A Administra9きo P立blica tem o dever de instrumentalizar o seu processo de 
compra com uma adequada estimativa dos valores praticados no mercado, tanto para 
aquisi9きo de bens quanto para fornecimento de servi9os, devendo ser conduzida em estrita 
conformidade com os principios constitucionais e aqueles que lhes sきo correlatos, na forma 
dos artigos 3。, 40, 43 da Lei n。  8.666/93. 

A pesquisa de pre9os visa o atingimento de seis finalidades bsicas: 

・ defini9きo da modalidade de licita9ao a ser adotada (art. 23 da Lei 
n。  8.666/93); 

・ definir o pr6vio empenho da despesa, ou seja, determinar, ainda que por 
estimativa, o vulto financeiro da despesa phblica a ser suportado pelos crditos or9ament自rios 
respectivos (Lei n。 4.320/64, art. 58 e seguintes e art. 16 da Lei Complementar n。  10 1/00); 

・ servir de parametro para a defini9ao das exigencias atinentes a qualifica9o 
econ6mico-financeira a ser exigida para comprova9ao da boa situa9ao financeira da empresa 
(Lei n。  8.666/93, art. 31, inciso I); 
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' verificar se a licita9ao se enquadra no conceito de "grande vulto", para efeito 
de analise da necessidade de que a licita9ao seja precedida de audi6ncia p丘blica (Lei 
no 8.666/93, art. 39); 

' verifica9きo do enquadramento da licita9ao como sendo de "grande vulto", 
para efeito de eleva9ao das garantias exigiveis (Lei n。  8.666/93, art. 56,§ 3。); e 

' servir de par合metro de julgamento da aceitabilidade das propostas (Lei 
no 8.666/93, art. 43, inciso IV). 

Portanto, a Administra9ao de Santa Maria dever自  aprimorar a busca de pre9os 
referenciais, priorizando a qualidade e a diversidade das fontes de pesquisa de pre9os para os 
futuros processos licitat6rios, conforme os dispositivos da Lei n。  8.666/93 (artigos 3。, 31 
inciso I, 39, 40, 43 inciso IV e 56§ 3。  da Lei no 8.666/93; art. 58 da Lei no 4.320/64 e art. 16 
da Lei Complementar n。  101/00); apresentando ainda pesquisas de pre9os realizadas com 
particulares e no 含  mbito da Administra9ao Publica (como os pre9os constantes em atas de 
registros de pre9os vigentes). 

JUSTIFICATIVA DO GESTOR 

Os processos de nmeros 143.000.270/2013; 143.000.160/2013 se encontram na 
DECAP - Delegacia de Crimes Contra a Administra9ao P貢blica, e at' a presente 
data nao retornaram para esta Administra9貢o Regional. 

ANALISE CONTROLE INTERNO 

Ao analisarmos o Oficio n。  043/20 14 - GAB/RA-XIII, observamos que as 
respostas apresentadas nao modificaram o entendimento dos pontos de auditoria relatados no 
Relat6rio Preliminar de Inspe9ao no 40/2013-DIRAG II/CONAG/CONT/STC. 

1.1.1.3 - IRREGULARIDADE NOS PROJETOS BASICOS 
DESTINADOS A CONTRATACAO DE ARTISTAS/BANDAS 

Fato 

Verificou-se que os Projetos B自sicos dos eventos contratados nao estavam de 
acordo com os artigos 6。  e 7。  da Lei n。  8.666/93 e com o Parecer 
no 393/2008 - PROCAD/PGDF, pois foi verificada a ausencia de or9amento detalhado em 
planilhas que expressassem a composi9ao de todos os custos unitrios e dos cronogramas das 
apresenta96es musicais. 

Os Projetos B自sicos nao continham elementos com nivel de precis言o adequado 
para caracterizar o servi9o contratado, nem estudos t6cnicos preliminares que possibilitassem 
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a avalia9ao do custo dos servi9os, bem como nきo havia uma pesquisa de pre9os realizada 

anteriormente ao Projeto para a defini9谷o da estimativa, ou seja, um estudo preliminar 

avaliando o custo do servi9o. 

Tamb6m nao detalhavam os crit6rios e m6todos de pontuaao que comporiam a 
avalia9ao da comissきo de avalia9ao de eventos, a abordagem foi gen6rica, com a informa9o 
de que teria como parametros o dispositivo no Parecer n。  393/2008 PROCAD-DF. 

No Processo n。  143.000.270/2013 nao consta o cronograma das apresenta96es, 
sendo anexado apenas um quadro gen6rico, em que a data descrita nao se referia ao dia do 
evento, mas ao perodo em que se realizariam as apresenta96es musicais. Nきo foram 
estabelecidos os horhrios, a data, o cronograma e dura9ao das apresenta96es. 

Causa 

Descumpnmento das determina96es contidas na Lei n。  8.666/93 e Parecer 
no 393/2008-PROCAD. 

Consequencia 

Contrata9きo deficiente carecedora de elemento balizador do julgamento 
objetivo a ser realizado pela Administra9きo, aumentando a probabilidade de surgirem 
equivocos na escolha da modalidade de licita戸o, na execu9ao, no acompanhamento e na 
fiscaliza9きo da presta きo dos servi9os contratados. 

Recomenda9o 

Elaborar, doravante, os Projetos Bsicos de acordo com os artigos 6。  e 7。  da 
Lei no 8.666/93. 

JUSTIFICATIVA DO GESTOR 

Os processos de n丘meros 143.000.270/2013; 143.000.160/2013 se encontram na 
DECAP - Delegacia de Crimes Contra a Administra9きo P自blica, e atd a presente 
data nao retornaram para esta Administra9百o Regional. 

Controladol・ia ・  Gera l一CONT 
Ed. Anexo do Palcio do I3uriti, 14andar, sala 1401~ CEP70075-900 1BrasiliaIDF 

Fone: (61) 2108・3301 - Fax: (61) 2108・3302 



、  

に・コ  
Controladoria -Geral 

Folha: 
Proc.: 480.000.358/2013 
RUB ・ 	 MAT. N・  

P''na 12 de 26 

ANALISE CONTROLE INTERNO 

Ao analisarmos o Ofcio n。  043/2014 - GAB/RA-XIII, observamos que as 
respostas apresentadas nきo modificaram o entendimento dos pontos de auditoria relatados no 
Relat6rio Preliminar de Inspe9きo no 40/20 1 3-DIRAG IIJCONAG/CONT/STC. 

1.2 - A modalidade de Iicitaiio utilizada encontra suporte ftico e 
jurIdico? 

1.2.1 - AUS血NCIA DE SUPORTES FAlICO E JURDICO A EMBASAR 
A INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 

Fato 

A pr6via licita9ao 6 a regra geral para a contrata9きo com o setor publico. 

Segundo o artigo 25, III, da Lei n.。  8.666/93 para contrata9ao por meio de inexigibilidade de 

licita9百o 6 necesshria a ocorrncia de trs elementos essenciais: 

・O profissionalismo do artista; 
・A contrata9ao direta ou mediante empres自rio exclusivo; e 

・Consagra9きo pela critica especializada ou pela opiniao p6blica. 

a) Dos Requisitos para Aplica9ao de Inexigibilidade de Licita戸o 

a.1) Da Falta de Comprova9ao de Profissionalismo dos Artistas 

Os orocessos analisados nao trouxeram documentos que comprovassem que os 
artistas foram registrados na DRT, que demonstrassem a protissionaliza9ao aos arustas, 
conforme as legisla96es citadas anteriormente. 

Tamb6m n石o foi evidenciada nos processos a categoriza9ao dos artistas quanto 
aproje9ao local, regional e nacional, conforme preconiza a Nota T6cnica n。  01/2011 - 

UAG/AJL da Secretaria de Cultura. 

Acerca disso, ressalte-se que a profiss百o de artista foi regulamentada pela Lei 

n.。  6.533/78 e pelo Decreto n.。  82.385/78, que definiu como artista o profissional aquele que 
cria, interpreta ou executa obra de carater cultural de qualquer natureza, para efeito de 
exibi9きo ou divulga叫o phblica, atrav6s de meios de comunica9ao de massa ou em locais onde 
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se realizam espethculos de diversao phblica, devendo, ainda, estar registrado na Delegacia 
Regional do Trabalho-DRT do Minist6rio do Trabalho 

a.2) Das Inconsistencias na Comprova9ao da Exclusividade de Representa9o 
dos Artistas 

Verificamos no Processo no 143.000.270/2013, que a exclusividade firmada 
pela dupla Joきo Lucas & Marcelo, em 29/07/2013, com a Premier Participa96es e 
Investimentos (Premier Music), CNPJ 14.783.090/0001-49 foi transferida pela representante, 
na mesma data (29/07/20 13),a empresa Sheyla Ferreira de Carvalho ME!, CNPJ 
14.339.714/0001-33, para o evento em Santa Maria, para o show a ser realizado em de 
23/08/2013, evidenciando que a declara9ao de exclusividade concedida a Premier 
Participa96es teve sua natureza desnaturada pelo substabelecimento ocorrido. 

Contraditoriamente, localizamos nos autos cartas de anuencia dos integrantes 
da mesma banda, datadas de 20/08/2013, portanto 3 dias antes da realiza9きo da apresenta9ao, 
voltando a declarar, como representante exclusivo, a Premier Music; o que demonstra a 
incompatibilidade cronol6gica dos atos praticados. 

A dupla Gustavo Moura & Rafael apresentou como representante exclusiva 
apenas para o dia 24/08/2013, em Santa Maria, a empresa Sheyla Ferreira de Carvalho ME!, 
CNPJ 14.339.714/0001-33. 

A empresa MR Transportes e Servi9os Ltda. - MR Eventos, 
CNPJ 08.758.231/001-70 declarou que a empresa Mundo Tour Agencia de Viagens e Eventos 
Ltda., CNPJ 03.474.118/0001-40 6 representante exclusiva do cantor Eduardo Costa, em 
Santa Maria, no dia 25 de agosto de 2013. 

Acerca dessas inconsistencias, saliente-se que a prova da exclusividade de 
representa9きo do agente ou empreshrio deve ser feita mediante contrato de trabalho registrado 
em cart6rio, contrato particular entre o artista e o agente, ou declara9きo formal do artista nesse 
sentido. 

A recomenda9きo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no Parecer 
n.。  393/2008-PROCAD/PGDF, em consonancia com o Ac6rdao 2960/2003 Primeira Camara 
- Tribunal de Contas da Uniao,d de que o gestor apure, mediante pesquisa de mercado, a 
veracidade do teor do documento que concede a exclusividade. 

O Tribunal de Contas da Uniao, no Ac6rdきo 96/2008, registra que quando da 
contrata9ao de artistas consagrados, enquadrados na hip6tese de inexigibilidade prevista no 
inciso 111 do art. 25 da Lei n.。  8.666/93, por meio de intermedi自rios ou representantes, deve 
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ser apresentada c6pia do contrato de exclusividade dos artistas com o empres含rio contratado, 
registrado em cart6rio. Ressalta ainda que o contrato de exclusividade difere da autoriza戸o 
que confere exclusividade apenas para os dias correspondentes a apresenta9ao dos artistas, 
que 6 restrita a localidade do evento. 

Constamos ainda, que em todos os processos verificados nao constam os 
Contratos de cada banda/artista com a Administra9きo de Santa Maria, mas possuem Nota de 
Lan9amento dos Contratos no SI000. 

Por todo o exposto, os autos analisados pela equipe de auditoria nao trazem 
todos os documentos que atendam ao requisito legal do inciso III do art. 25 da Lei 
n.o 8.666/93. 

a.3) Nao Comprova9ao do Interesse Publico na Escolha das Atra96es Artisticas 
que Embasasse a Inexigibilidade de Licita叫o 

No Processo no 143.000.267/2013, folha 25, consta um sucinto Relat6rio de 
Avalia9百o dos artistas/banda, sem esclarecer os crit6rios de julgamento para escolha das 
atra96es artisticas informando, ainda, a respeito da realiza9ao de pesquisa de opiniきo publica, 
anexa aos autos, a fim de demonstrar o interesse p自blico do evento. Porm, ao analisarmos o 
processo, a documenta9きo da pesquisa nao foi encontrada. Quanto ao Processo n。  
143.000.270/2013 nao foi encontrado nem o Relat6rio de Avalia9ao nem a pesquisa de 
opiniきo phblica. 

Diante desses fatos a equipe de auditoria requisitou por meio da Solicita9ao de 
Auditoria n 02, a apresenta9ao da pesquisa opiniao p"blica e o resultado final apurado pela 
Comissao de Sele9ao de Artistas, entretanto, essa documenta9ao nao foi apresentada para 
an自lise; sendo encaminhado, por meio do Oficio n。  1368/2013 - DAG/GAB-RA XII, de 
12/09/2013, o pronunciamento de dois membros da Comissao de Sele叫o e Avalia9ao de 
Atra96es Musicais e Artistas de qualquer genero, da Administra9ao Regional de Santa Maria 
(Ordem de Servi9o n。 35, de 14/03/2013 - DODF n。 54, 15/03/2013, pg. 61), a saber: 

Por fim, o inciso III do artigo 25, em comento; diz respeito ao fato de que o pretenso 
contrato deve ser consagrado pela critica especializada ou pela opinio pbblica. Por 
conseguinte, hA de se declinar os questionamentos promovidos pelo CENTRO 
BRASILEIRO para forma9ao politica, onde se o fato not6rio da consagra恒o pela 
opiniきo p貢blica necessita ser demonstrado nos autos,' obvio que nきo se pretende 
que o agente fa9a juntar centenas de recortes de jornal, mas que indique 
sucintamente por que se convenceu do atendimento desse requisito para promover a 
contrata9ao direta, como citar o n丘mero de discos gravados, de obras e eventos 
importantes, refer己ncia a dois ou tr己s famosos eventos, inseridos no processo, de 
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prerrogativa direta o ORDENADOR DE DESPESA e o agente p自blico presidido na 

Comiss五o, como tamb6m o Gerente de Cultura regimentalmente designado para tal 
fim. 

Atenciosamente, 

Matricula n。  *.中中中.057・中  

Memo n。 31/2013- GECULT, de 10/09/2013: 
Em aten9ao ao memorando 050/20 13- DAG/RA Xlii, venho inform自-lo que apesar 
de ter sido nomeada atrav6s da ordem de servi9o n 035, de 14 de maro de 2013 e 
publicada no DODF no 54, de 15/03/2013, p自g. 61, n百o flui convocada em momento 
algum para atuar como participante desta comissao, motivo pelo qual nao tenho 
nada a responder sobre sele96es e avalia96es de atra96es musicais e artisticas de 
qualquer genero desta Administra叫o Regional de Santa Maria. 
Me coloco a disposi9貢o para quaisquer esclarecimento que se fizerem necess自rios 

Gerente de Cultura da Diretoria Social - RA XIII 

Causa 

Descumprimento dos requisitos para a contrata9きo por meio de inexigibilidade 
descritos no artigo 25, III, da Lei n.。  8.666/93. 

Consequencia 

Contrata9ao de atra96es musicais de forma irregular, sem suportes ftico e 
juridico a embasar a inexigibilidade de licita9ao. 

Recomenda‘貢o 

a) doravante, a Administra9ao Regional de Santa Maria deve demonstrar o 
interesse publico na realiza9ao dos eventos, utilizando-se dos meios necess自rios e fazendo 
anexar aos autos os comprovantes; e 

b) proceder a apura9ao de responsabilidade disciplinar, nos termos da Lei 
Complementar n。  840/2011, em raz百o da ausencia de suportes ftico e juridico para embasar a 
inexigibilidade de licita叫o. 
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JUSTIFICATIVA DO GESTOR JUSTIFICATIVA DO GESTOR 

Os processos de n自meros 143.000.270/2013; 143.000.160/2013 se encontram na 
DECAP - Delegacia de Crimes Contra a Administra9きo P自blica, e at a presente 
data n百o retornaram para esta Administra きo Regional. 

Os processos de números 143.000.270/2013; 143.000.160/2013 se encontram na 
DECAP - Delegacia de Crimes Contra a Administraçâo Pública, e até a presente 
data nao rctornaram para esta Administração Regional. 

ANALISE CONTROLE INTERNO ANALISE CONTROLE INTERNO 

Ao analisarmos o Oficio n。  043/2014 - GAB/RA-XIII, observamos que as 
respostas apresentadas nきo modificaram o entendimento dos pontos de auditoria relatados no 
Relat6rio Preliminar de Inspe9ao n。  40/2013-DIRAG IIJCONAG/CONT/STC. 

Ao analisarmos o Oficio n° 043/2014 - GAB/RA-XIII, observamos que as 
respostas apresentadas não modificaram o entendimento dos pontos de auditoria relatados no 
Relatório Preliminar de Inspeção n° 40/2013-DIRAG IUCONAG/CONT/STC. 

2 - PONTO CRiTICO DE CONTROLE ・  Significativa representatividade 
dos recursos empenhados a conta de eventos culturais. 

2 - PONTO CRÍTICO DE CONTROLE - Significativa representatividade 
dos recursos empenhados a conta de eventos culturais. 

2.1 - Qual a representatividade do orぐamento da Administra戸o Regional 
de Santa Maria com a realiza戸o de eventos culturais? 

2.1 - Qual a representatividade do orçamento da Administração Regional 
de Santa Maria com a realização de eventos culta rais? 

2.1.1 - DESCENTRALIZACAO INDEVIDA DE CREDITO 
ORCAMENTARIO 

2.1.1 - DESCENTRALIZAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO 
ORÇAMENTARIO 

Fato Fato 

Em consulta ao Sistema SIGGO, verificamos que a Administra9do Regional de 
Santa Maria pretendia realizar 93% da despesa referente a 238 FASSANTA com programas de 
trabalho orament自rios destinados a eventos da Administra9きo Regional do Itapoa, mediante a 
efetiva9ao de descentraliza96es oramentArias, conforme detalhado no quadro a seguir: 

Em consulta ao Sistema SIGGO, verificamos que a Administração Regional de 
Santa Maria pretendia realizar 93% da despesa referente 23' FASSANTA com programas de 
trabalho orçamentários destinados a eventos da Administração Regional do Itapoã, mediante a 
efetivação de descentralizações orçamentárias, conforme detalhado no quadro a seguir: 

Unidade Gestora: 190115 
Deserkilo: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA NIA RI A 

PT - Descrigilo N alor Empenhado 
04122600385179710- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GLRAIS-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA 

34.323,40 

13392621936782734- REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE- SANTA 
MARIA 

27.608,06 

13392621936785292- REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS- 
rrAPOA 

98.164,00 

13392621936785857 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES 
(UI 111RAIS- ITAPOA 799.968,00 
Soma 960.063,46 
Fonte: SIGGO/DISCOVERER Fonte: SIGGO/D1SCOVERER 
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A descentraliza叫o de cr6dito or9amentrio no a mbito do Distrito Federal est 
regulamentada pelo Decreto n。  17.698, de 23/09/1996, constando em seu artigo 2。  que os 
crditos or9amentrios descentralizados sero empregados obrigat6ria e integralmente na 
consecu9ao do objeto previsto pelo programa de trabalho pertinente, respeitada fielmente a 
classifica叫o funcional program自tica. 

No caso em tela, a Administra9ao Regional de Santa Maria pactuou a 
descentraliza9ao de cr6ditos com a Administra9きo Regional do Itapoa dos Programas de 
Trabalho: 13392621936785292 - Realiza恒o de Eventos - Realiza9ao de Eventos Culturais- 
Itapo谷  e 13392621936785857 - Realiza叫o de Eventos - Realiza9ao de Diversas Atividades 
Culturais- Itapoき  para a realiza9ao da 23a FASSANTA - Anivers自rio da Cidade de Santa 
Maria/DF, no periodo de 22 a 25 de agosto de 2013. 

Conclui-se desta forma que ocorreu a altera9百o dos objetos inicialmente 
autorizados na LOA 2013, os quais destinavam recursos especificos para a Administra叫o 
Regional do Itapoa, prtica vedada pelo art. 2。, do Decreto n。  17.698/96. 

Causa 

Descumprimento do disposto no artigo 2。  do Decreto n。  17.698/96, quantoa 
utiliza9io de cr6ditos oramentrios descentralizados. 
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Cons eq ue n cia 

Houve altera9ao de objetivos dos Programas de Trabalho, inicialmente 
autorizados na LOA 2013, os quais destinavam recursos especificos para a Administra きo 
Regional do Itapoa, pratica vedada pelo art. 20, do Decreto n。  17.698/96. 

Recomenda恒o 

A Administra9百o Regional de Santa Maria, quando da solicitaao de 
descentraliza9o de crditos or9amenthrios, deve cumprir o disposto no Decreto 
n。  17.698, de 23/09/1996, al6m de comprovar o bom e regular emprego dos recursos 
recebidos, bem como os resultados alcan9ados. 

3 - PONTO CRTICO DE CONTROLE - Inexecu9ao total ou parcial do 
objeto contratado. 

3.1 - Foi comprovado nos autos a realiza戸o dos eventos em conformidade 
com o previsto no Projeto B'sico? 

3.1.1 - AUS血NCIA DE COMPROVACAO DA EXECUC入O DOS 
SERVICOS E DO FORNECIMENTO DOS BENS CONTRATADOS 

Fato 

A Administra9ao nao comprovou qualquer fornecimento de bens ou servi9os 
destinados ao evento sob an自lise, tanto no que se refere aos shows (Processos 
nos 143.000.270/2013 e 143.000.267/2013), quanto a contrata戸o da estrutura (Processo 
n.。  143.000.160/20 13) para suport-los. 

Acerca disso. ressalte-se aue os Projetos Basicos dos Processos 
nos 143.000.270/2013 e 143.000.267/2013 (shows) indicavam o servidor-, 
matricula no ***.4991**, CPF n。  ***.199.81 1-**, a ser designado como executor dos 
contratos. Quanto ao Processo n.。  143.000.160/2013 (estrutura) nao ha nos autos indica戸o de 
executor para acompanhamento do servi9o. 

O evento da 2V FASSANTA foi suspenso no dia 23 de agosto de 2013, por6m, 
teve inicio no dia 22 de agosto de 2013. Dessa forma, a Equipe de Auditoria requisitou 
informa96es, por meio da Solicita9ao de Auditoria n。  03-CONT/DIRAG II, acerca de quais 
servi9os contratados tinham sido executados no primeiro dia da festa. 
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Como resnosta a Administracao de Santa Maria, mediante o Oficio 
no 1367/2013, informou a impossibilidade de confirmar se houve a execu9ao aos servi9os 

contratados em razきo de nao ter havido a efetiva nomea9百o do executor do evento, portanto, 

no houve relat6rio de execu9豆o (incluindo relat6rio fotogr自fico) que comprovasse a 

apresenta9ao de artistas/bandas ou a montagem de estrutura, conforme segue: 

Em respostaa Solicita戸o de Auditoria n。  003 - CONT/DIRAG II, informamos 

sobre a impossibilidade, ao menos momentaneamente, de confirmar se, de fato, 

houve a execu9きo dos servi9os contratados aos quais se referem os processos em 

questo. Contudo, de direito, observa-se nao ter sido nomeado executor para o 

evento, logo, n貢o houve relat6rio de execu9ao. 
Atenciosamente 

Administrador Regional de Santa Maria 

Causa 

Ausencia de nomea9ao de executor, contrariando o disposto no art. 41, do 
Decreto n。  32.598/10 e consequente ausencia de documenta9ao comprobat6ria da execu9o 
dos servi9os e do fornecimento dos bens contratados. 

Consequ6ncia 

Impossibilidade de realiza9甘o de pagamento por servi9os eventualmente 
prestados e bens fornecidos, enquanto n貸o restar efetivamente comprovada sua execu9ao. 

Recomenda9o 

a) doravante, cumprir o disposto no art. 41, do Decreto n。  32.598/10, quantoa 

nomea9きo de servidor para acompanhar e fiscalizar a execu9ao dos contratos; e 

b) instaurar procedimento disciplinar, nos termos da Lei Complementar 
no 840/2011, para apurar a responsabilidade pelas irregularidades apontadas, em especial o 
descumprimento a legisla戸o supracitada neste subitem, implicando a aus6ncia de controle e 
de documenta9ao comprobat6ria da execu9ao dos contratos firmados entre a Administra9o 
Regional de Santa Maria e terceiros; as quais resultaram o cancelamento do evento 
denominado 23a FASSANTAI2OI3; 

c) das apura96es realizadas conforme recomenda9ao contida na letra "b" supra, 
caso fique configurado prejuizo ao errio, adotar procedimentos visando 良  instaura9ao de 
Tomada de Contas Especial, pela Subsecretaria de Tomadas de Conta Especial da Secretaria 
de Estado de Transparencia e Controle, conforme previsto na Resolu9ao n.。  102, de 
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15/07/1998, do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF e Instru9百o Normativa n.。  05- 
SIC, de 7/12/2012; 

d) proceder ao levantamento detalhado com vistas a comprovar os servi9os 
artisticos eventualmente prestados (143.000.270/2013 e 143.000.267/2013), observada a 
devida proporcionalidade de execu9ao e os pre9os de mercado, bem como proceder ao 
levantamento dos servi9os e bens fornecidos (Processo n.。  143.000.160/2013), com vistas a 
respaldar o pagamento das obriga96es efetivamente adimplidas pelos fornecedores; e 

e) a Administra9ao de Santa Maria dever abster-se de efetuar qualquer 
pagamento at6 a conclusao do levantamento recomendado na letra "d", supra. 

JUSTIFICATIVA DO GESTOR 

Os processos de n"meros 143.000.270/2013; 143.000.160/2013 se encontram na 
DECAP - Delegacia dc Crimes Contra a Administra9ao P"blica, e at6 a presente 
data nao retomaram para esta Administra9'o Regional. 

O processo de n'mero 143.000.267/2013 por despacho do chefe de gabinete foi 
encaminhado para a Assessoria T'cnica (ASTEC) desta RA XIII, no qual foi 
juntado 	o 	Relat6rio 	Preliminar 	de 	Inspe9ao 	n。 	04/2013・  
DIRAG/CONAG/CONT/STC, e posteriormente foi elaborado pelo Assessor 
Tcnico parecer juridico (anexo) o qual concluiu pela impossibilidade de efetivar o 
pagamento tendo em vista aus己ncia de crit'rios objetivos. Desta feita o processo foi 
encaminhado a Diretoria de Cultura pelo DAG o qual afirmou que somente a Banda 
Gospel havia realizado o evento e que as demais nao haviam realizado, entretanto 
no juntou aos autos elementos comprobat6rios de forma consistente o que 
foi rejeitado pelo DAG encaminhando os autos ao Chefe de Gabinete desta 
Administra9ao que novamente encaminhou os autos para a ASTEC onde o mesmo 
se encontra atualmente para nova anlise juridica quanto a possibilidade ou 
impossibilidade de pagamento e determina9ao da abertura de processo 
administrativo disciplinar em desfavor das autoridades respons自veis. 

ANALISE CONTROLE INTERNO 

Acompanha a documenta9ao enviada pela RA XIII, o Despacho n。04/2013- 
GECULT/RAXIII, referente ao Processo n。  143.000.267/2013, o qual afirma ter ocorrido a 
apresenta9きo da Banda Forr Gospel no dia 22 de agosto de 2013. 

Ao referido processo foram juntadas c6pias de registro fotogrfico da suposta 
apresenta9各o e declara9ao de servidora comissionada da RA XIII atestando ter assistido o 
show. 
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A equipe de auditoria mantem as recomenda96es, ressaltando que incube ao 
ordenador de despesas avaliar a suficincia e a aptid豆o dos documentos apresentaaos. 

4 - PONTO CRiTICO l)E CONTROLE - Contrata9谷o de artistas mediante 

pre9os superiores aos praticados no mercado 

4.1 - Os caches pagos para os artistas esto de acordo com os praticados no 
mercado? 

4.1.1 - CONTRATACAO DE ARTISTAS/BANDAS COM PRECOS 
ACIMA DAQUELES PRATICADOS NO MERCADO 

Fato 

Nきo localizamos no Processo n。  143.000.270/2013 pesquisas de pre9os que 
comprovassem a compatibilidade dos caches contratados a serem pagos a s bandas Irmos 
L自zaro (NE00194/20l3), Max Muniz (NE00193/2013) e Bruno & Marlow (NE00208/20l3), 
com os pre9os praticados no mercado. 

Nas contratac6es dos artistas Bruno & Marlow (Bruno e Marlow Produ9o 

Musical Ltda. - CPNJ ti0 12.028.548/0001-29, NE 0U2O8I2Ol3 no valor ae 
RS 56.500,00) e Max Muniz (Mundo Tour Agencia de Viagens - CNPJ 
no 03.474.118/0001-40, NEOO 193/2013, no valor R$ 10.000,00), n百o foram localizados nos 
autos quaisquer documentos comprobat6rios da inexigibilidade, descumprindo o disposto no 
art. 25 da Lei 8.666/93 e o§ 10 do art. 50 do Decreto no 32.598/10. 

Segundo consignado no Parecer n.。  0393/2008-PROCAD/PGDF, a justificativa 
de orecos deve ser realizada mediante pesquisa de mercado, comparando o cacfle coDrauo 
nelo artista em outras apresentac6es semelhantes, levando em conta os eventos particulares e 
nblicos. A comparacきo deve tambem ser realizada entre artistas de semelhante consagra9ao 
na critica especializada e opiniao publica. Tais recomenda96es nao toram observadas peta 
Administra9ao Regional de Santa Maria. 

Quanto a contrata9ao dos demais artistas, foram apresentadas, em sua grande 
maioria, apenas pesquisas de pre9os de eventos particulares 
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BANDA/ARTISTA EMPRESA 

EVENTOS 
PARTICULARES E 

PÚBLICOS 
(cm reals) 

VALORES PREVISTOS 
PARA 23* FASSANTA 

Forró Gospel 
Assembléia de Dcus Nova Jerusalem 14.000,00 

15 000.00 LGS Produções c Eventos 15.000,00 
Fabiano Antônio Vilaça ME! 15.000,00 

Enzo e Raphael 

Associação Bateria Nota Show 15.000,00 

1:1)011(0 

Globo Produções dc Eventos 16.000,00 
RS Produções de Eventos Ltda. 15.000,00 
Sousa e Frota Som e Estruturas Ltda (para 
RA de Santa Maria) 

15.000,00 

Associação 	Bateria 	Nota 	Show 	(para 
Secretaria de Cultura) 

15.000,00 

Rangel Castro 
Diplomatic Ltda. Brasilia 40.000,00 

40.000,0(1 Space House Ltda. Brasilia 40.000,00 
CRV Produções Ltda. Brasilia 40.000,00 

Eduardo Costa 

Show Norte Eventos Ltda. Guaira 
Paulo em 25/01/2013. 

180.000,00 

180 000,00 Show Norte Eventos Ltda. Guaira — São 
Paulo em 31/10/2012. 

180.000,00 

Sociedade de Radio e Televisão. Sao Paulo 120.000,00 

Gustavo Moura & Rafael 

Dcyner Ricardo Carvalho Miranda. Jatai 
GO 

80.000,00 

Associação 	Atlética 	da 	Liga 	das 
Engenharias — Jatai GO 

80.000,00 

Fabiano Antônio Vilaça Eireli — ME 80.00Q,00 
Joâo Lucas & Marcelo Marcos Aurélio Milanez ME 250.000,00 200.000,00 

Carlos & Jader 
Agéncia Goiana dc Turismo 130.000,00 

120.000,00 AM9 Produções Ltda. 115.000,00 
Prefeitura Municipal de Senhora do Porto 120.000,00 

A Equipe de Auditoria verificou que nao constava no Projeto Bhsico o tempo 
de dura9きo de cada apresenta戸o, parmetro essencial para o comparativo de pre9os de 
mercado. 

A Equipe de Auditoria verificou que não constava no Projeto Bdsico o tempo 
de duração de cada apresentação, parâmetro essencial para o comparativo de preços de 
mercado. 

Tamb6m ficou evidenciado que nきo houve o cumprimento da Nota T6cnica 
n。  01/2011 - UAG/AJL, da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal (Deciso 
TCDF n。  653/12) para fixa戸o de valores limites para pagamento de cache; tendo em vista a 
no categoriza叫o dos artistas em: local, local com proje9ao regional ou artista nacional, nきo 
informando ainda se o perodo do evento era considerado padrao ou de alta temporada. 

Também ficou evidenciado que nao houve o cumprimento da Nota Técnica 
n° 01/2011 - UAG/AJL, da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal (Decisão 
TCDF n° 653/12) para fixação de valores limites para pagamento de cach8; tendo em vista a 
não categorizaçâo dos artistas em: local, local com projeção regional ou artista nacional, não 
informando ainda se o periodo do evento era considerado padrão ou de alta temporada. 

Tipo de Cache 
Valor Padrão Valor Alta Temporada 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
I. Cache dc artista local 800,00 15.000,00 1.000,00 19.500,00 
2. Cache de artista local com projeção regional 900,00 45.000,00 1.000,00 58.500,00 
3. Cache de artista nacional 1.000,00 80.000,00 1.000,00 104.000,00 
Obs.: Para fins de aplica9百o da tabela acima, concein a-se: 

I - Alta Temporada: periodo de Carnaval, Semana Santa, Natal e Reveillon, em razao dos quais tbi 
considerado um aumento de 30%. 

Obs.: Para fins de aplicação da tabela acima, conceitt a-se: 
1 - Alta Tcmporada: period° de Carnaval, Semana Santa, Natal e Reveillon, em razão dos quais 
considcrado um aumento de 30%. 
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2 - Proje9百o Local: entende-se por local a proje9ao do artista que tenha express百o no seu estado de origem 
(ou Distrito Federal se for o caso), o que deverA ser comprovado por meio de mat'rias (reportagens, artigos, 
entrevistas, resenhas) da crtica especializada daquele estado, publicadas no perodo de atd dois anos 
anteriores A contrata9'o. 
3 - Proje9ao Regional: entende-se por regional a proje9貢o do artista que tenha express百o comprovada cm 
mais de um estado do Brasil, o que dever' ser comprovado por meio de mat'rias (reportagens, artigos, 
entrevistas, resenhas) da critica especializada dos respectivos estados, publicadas no periodo de at6 dois anos 
anteriores A contrata9吾o. 
4 - Proje9ao Nacional: entende-se por nacional a proje戸o do artista que tenha, concomitantemente, 
expressao em diversos estados do Brasil, espao na midia nacional, que atraia a audiさncia de p自blico 
quantitativamente significativo (igual ou superior a cinco mil pessoas) e que tenha no minimo dois lbuns ou 
DVDs gravados, com trabalho autoral disponibilizado para a venda. A express貢o nacional deverA ser 
comprovada por meio de matrias da critica especializada de alcance nacional 

2 - Projeção Local: entende-se por local a projeção do artista que tenha expressão no seu estado de origem 
(ou Distrito Federal se for o caso), o que deverá ser comprovado por meio de matdrias (reportagens, artigos, 
entrevistas, resenhas) da critica especializada daquele estado, publicadas no period° de até dois anos 

anteriores contratação. 
3 - Projeção Regional: entende-se por regional a projeçâo do artista que tenha expresslo comprovada cm 
mais de um estado do Brasil, o que deveri ser comprovado por meio de matdrias (reportagens, artigos, 
entrevistas, resenhas) da critica especializada dos respectivos estados, publicadas no periodo de até dois anos 
anteriores contratação. 
4 - Projeção Nacional: entende-se por nacional a projeção do artista que tenha, concomitantemcnte, 
expressào em diversos estados do Brasil, espaço na midia nacional, que atraia a audiencia de páblico 
quantitativamente significativo (igual ou superior a cinco mil pessoas) e que tenha no minimo dois ilbuns ou 
DVDs gravados, com trabalho autoral disponibilizado para a venda. A expressAo nacional deveri ser 
comprovada por meio de matérias da critica especializada de alcance nacional 

Apesar de nきo ter havido a categorizaao dos artistas, a Equipe de Auditoria 
constatou que a contrata9百o das atra96es musicais Joao Lucas & Marcelo, Eduardo Costa e 
Carlos & Jader apresentou sobrepre9o nos cachs, visto que de acordo com a referida Nota 
T6cnica, o valor padrきo (fora da alta temporada) para artistas de proje9ao nacional 6 de 
R$ 80.000,00 e, em alta temporada, 6 de R$ 104.000,00. Na FASSANTA foi previsto o 
pagamento de R$ 200.000,00, R$ 180.000,00 e R$ 120.000,00, aos citados artistas, 
respectivamente. 

Apesar de não ter havido a categorização dos artistas, a Equipe de Auditoria 
constatou que a contratação das atrações musicais Joao Lucas & Marcelo, Eduardo Costa e 
Carlos & Jader apresentou sobrepreço nos cach8s, visto que de acordo com a referida Nota 
Técnica, o valor padrão (fora da alta temporada) para artistas de projeção nacional de 
R$ 80.000,00 e, em alta temporada, de R$ 104.000,00. Na FASSANTA foi previsto o 
pagamento de R$ 200.000,00, R$ 180.000,00 e R$ 120.000,00, aos citados artistas, 
respectivamente. 

Assim, verificou-se que o sobrepre9o contido apenas nessas contrata96es foi de 
R$ 260.000,00 (vide tabelas a seguir), pois o periodo do evento nao se enquadra na categoria 
de alta temporada, tais como frias escolares, feriado nacional ou local ou datas festivas 
especiais. Nesse caso o valor maximo dos caches deveria ser equivalente ao valor padro 
(R$ 80.000,00). 

Assim, verificou-se que o sobrepreço contido apenas nessas contratações foi de 
R$ 260.000,00 (vide tabelas a seguir), pois o periodo do evento não se enquadra na categoria 
de alta temporada, tais como férias escolares, feriado nacional ou local ou datas festivas 
especiais. Nesse caso o valor máximo dos cache's deveria ser equivalente ao valor padrão 
(R$ 80.000,00). 

As tabelas a seguir apresentam os valores dos caches contratados para a 
realiza9ao do evento 23a FASSANTA e o sobrepre9o evidenciado. 

As tabelas a seguir apresentam os valores dos caché's contratados para a 
realização do evento 23' FASSANTA e o sobrepreço evidenciado. 

l) 	TA BANDAS/ARTISTAS REPRESENTANTE CNPJ PREÇO 

Enzo e Raphael Fabiano Bylu Produções e Eventos 12.053.44810001-52 15.000,00 

Rangel Castro Fabiano Bylu Produções e Eventos 12.053.448/0001-52 40.000,00 

Forro Gospel Fabiano Bylu Produções e Eventos 12.053.448/0001-52 15.000,00 

22/08/2013 Premier Participações e 14.783.090/0001-49 
a João Lucas & Marcelo Investimentos/Sheyla Ferreira de e 200.000,00 

25/08/2013 Carvalho/Premier 14.339.714/0001-33 

Eduardo Costa 
Mundo Tour Agencia de Viagens 
Forismo e Eventos Ltda. 

03.474.118/0001-40 180.000,00 

Carlos & Jader C&.1 Produções e Eventos 1.tda. 07.130.423/0001-75 120.000,00 
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DATA BANDAS/ARTISTAS REPRESENTANTE CNPJ PREÇO 

Irmãos Lazar() 
Lázaro e Banda Produções Artísticas 
Ltda. 

11.351.695/0001-72 80.000,00 

Gustavo Moura & Rafael Sheyla Ferrcira de Carvalho 14.339.714/0001-33 80.000,00 
Bruno & Marlon Bruno c Marlon Produção Musical 12.028.548/0001-29 56.500,00 

Max Muniz 
Mundo Tour Agencia de Viagens 
Turismo e Eventos Ltda. 

03.474.118/0001-40 10.000,00 

BANDAS/ 
ARTISTAS 

REPRESENTANTE (APJ PREÇO 

Nota Técnica n" 
01/2011 — 

UAG/AJL, da 
Secretaria de 

Estado de Cultura 
do Distrito Federal 

POTENCIAL 
PREJUÍZO 

Joao Lucas & Marcelo 

Premier Participações e 
Investimentos/Sheyla 
Ferreira de 
Carvalho/Premier 

14.783.090/0001 - 
49 
e 

14.339.714/0001- 
33 

200.000,00 80.000,00 120.000,00 

Eduardo Costa 
Mundo Tour Agencia de 
Viagens Turismo c 
Eventos Ltda. 

03.474.118/0001- 
40 180.000,00 80.000,00 100.000,00 

Carlos & Jader C&J Produções e 
Eventos Ltda. 

07.130.423/0001- 
75 120.000,00 80.000,00 40.000,00 

TOTAIS 500.000,00 260.000,00 

Assim, verificamos que nao houve comprova9ao de que os pre9os contratados 
estavam de acordo com aqueles praticados no mercado. Aldm disso, os autos nao cont6m a 
documenta9石o necess自ria e adequada a respaldar a contrata9ao de artistas, nos termos do 
Parecer n.o 0393/2008-PROCAD/PGDF. 

Assim, verificamos que não houve comprovação de que os preps contratados 
estavam de acordo com aqueles praticados no mercado. Além disso, os autos não contém a 
documentaçâo necessária e adequada a respaldar a contrataçâo de artistas, nos termos do 
Parecer n.° 0393/2008-PROCAD/PGDF. 

Causa Causa 

a) ausencia de pesquisa de pre9os para comprovar que os valores contratados 
pela Administra9ao Regional de Santa Maria estavam de acordo com o mercado e 
descumprimento da Nota T6cnica n。  01/2011~ UAG/AJL, exarada pela Secretaria de Estado 
de Cultura do DF para servir de parametro para as contrata96es de shows e eventos (Deciso 
TCDF n。  653/12) no a mbito do Distrito Federal. 

a) ausência de pesquisa de preços para comprovar que os valores contratados 
pela Administração Regional de Santa Maria estavam de acordo com o mercado e 
descumprimento da Nota Técnica n° 01/2011 - UAG/AJL, exarada pela Secretaria de Estado 
de Cultura do DF para servir de parâmetro para as contratações de shows e eventos (Decisão 
TCDF n° 653/12) no âmbito do Distrito Federal. 

b) descumprimento do Parecer n.。  0393/2008-PROCADIPGDF; e b) descumprimento do Parecer n.° 0393/2008-PROCAD/PGDF; e 

c) descumprimento do disposto no § 1o do art. 50 do Decreto 
no 32.598/10 e do art. 25 da Lei 8.666/93. 

c) descumprimento do disposto no §1° do art. 50 do Decreto 
n° 32.598/10 e do art. 25 da Lei 8.666/93. 
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Conscquncia 

Contrata9ao de artistas/bandas com pre9os acima daqueles . praticados - no 
mercado e o consequente sobrepre9o embutido nos valores a serem pagos a tituto ae cacnes. 

Recomenda9o 

a) instaurar procedimento disciplinar, nos termos da Lei Complementar 
no 840/2011, para apurar a responsabilidade pelo descumprimento a legisla9ao , supracitacla 
neste subitem, que implicou a deficiente instru9きo processual e a existencia ae soDrepre9o na 

contrata叫o; 

b) ap6s o cumprimento da recomenda9きo contida na letra "d", do item 3.1.1, 
supra e constadas apresenta96es de alguma das bandas contratadas com sobrepre9o, proceuer, 
antes do pagamento,a glosa do montante majorado. 

JUSTIFICATIVA DO GESTOR 

Os processos de ntimeros 143.000.270/2013; 143.000.160/2013 se encontram na 
DECAP - Delegacia de Crimes Contra a Adnunistra叫o P亡blica, e at a presente 
data nAo retornaram para esta Administra戸o Regional. 

ANALISE CONTROLE INTERNO 

Ao analisarmos o Oficio n。  043/20 14 - GAB/RA-XIII, observamos que as 
respostas apresentadas nきo modificaram o entendimento dos pontos de auditoria relatados no 
Relat6rio Preliminar de Inspe9ao no 40/2013-DIRAG II/CONAG/CONT/STC. 

IV - CONCLUSAO 

O presente Relat6rio, na fase preliminar, foi encaminhado ao dirigente mximo 
da Administra9ao Regional de Santa Maria, por meio do Oficio no L8廻烈I,！に  (iAI3IS I U, 
de 08/11/2013, para sua manifesta9ao at6 28/11/2013 e prorrogado ate IJ4IUlIZU1' quanto as 
justificativas para as situa96es constatadas, conforme estabelecido no art. 31 da Portaria n。  89- 

SIC, de 21/05/2013. 

Tendo em vista que a manifesta9谷o do gestor da Unidade, at6 o momento, no 
modiflcou o entendimento dos pontos de auditoria, emltimos o Relatorio r nai ae lnspe9ao. 
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GESTÃO SUBITEM CLASSIFICAÇÃO 
GESTÃO DE SUPRIMENTOS 
DE BENS E SERVIÇOS 

1.1.1.1, 	1.1.1.2, 	1.1.1.3, 	1.2.1, 
2.1.1, 3.1.1 e 4.1.1 

Falhas Graves 

Brasilia, 30 de janeiro de 2014. Brasilia, 30 de janeiro de 2014. 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 
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RELAT6RIO DE INSPE叫O N。03/2013-DIRAG IIICONAG/CONT-STC 

Unidade: Administra戸o Regional do Itapo自ー  RA XXVIII 

Processo n。: 480.000.285/20 13 

Assunto: 	Inspe95o com o objetivo de verificar denhncias veiculadas em 6 rgaos da 
imprensa, acerca de possiveis irregularidades nas contrata96es de artistas para 
eventos culturais na Administra9ao Regional do Itapo. 

Exercicio: 2012 

Senhora Diretora, 

Em atendimento A determina9ao contida na Ordem de Servi9o n。  69/2013・  
CONT/STC, de 13/06/2013, do Controlador-Geral da Secretaria de Transpar己ncia e Controle 

do Distrito Federal, apresentamos o relat6rio decorrente dos trabalhos de inspe9ao realizada 

nos Processos n。  308.000.078/2012, 308.000.091/2012, 308.000.096/2012, 304.000.479/2012, 

140.000.582/20 12 e 140.000.598/20 12. 

I - ESCOPO DO TRABALHO 

O trabalho de inspe9ao foi realizado no perodo de 14/06/2013 a 08/07/2013 
com o objetivo de emitir opiniao acerca de possiveis irregularidades nas contrata96es de artistas 
para eventos culturais realizados pela Administra9ao Regional do Itapo谷, conforme denbncias 

veiculadas em 6 rgaos da imprensa. 

Os exames consistiram na anlise dos processos em epigrafe, com e nfase nos 
atos de licitaao, contrata9ao dos artistas, pagamento da despesa e realiza95o dos eventos・  

II~ PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 

METODOLOGIA 

A elabora戸o do Plano de Auditoria considerou as den"ncias veiculadas em 

6rgaos da imprensa, com formula95o do problema focal de auditoria e quest6es que sero 

respondidas ao longo do presente relat6rio. 
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PROBLEMA FOCAL DA AUDITORIA PROBLEMA FOCAL DA AUDITORIA 

A equipe formulou o seguinte problema focal de auditoria A equipe formulou o seguinte problema focal de auditoria: 

Em que proporぐdo a Administraぐdo Regional do Itapod seguiu as normas de 
licitacdo e de execuぐdo orぐamentdria e os princゆios da Administraぐdo 
Pdblica nas con trata戸es de artistas rげ'erente aos processos analisados? 

En: que proporção a Administracdo Regional do Itapori seguiu as normas de 
licitação e de execução orçamenttiria e os principios da Administração 
hiblica nas contratações de artistas referente aos processos analisados? 

PONTOS CRI'I'ICOS DE CONTROLE PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE 

Foram identificados os Pontos Criticos de Controle, detalhados na respectiva 
Matriz de Planejamento por Quest6es de Auditoria, com vistas a elucida9ao do Problema 
Focal de Auditoria, agregando as exigencias da Ordem de Servi9o n。  69/20 13, no conjunto 
dos exames propostos. 

Foram identificados os Pontos Criticos de Controle, detalhados na respectiva 
Matriz de Planejamento por Questaes de Auditoria, com vistas elucidação do Problema 
Focal de Auditoria, agregando as exigências da Ordem de Serviço n° 69/2013, no conjunto 
dos exames propostos. 

PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE 
A. Irregularidade na contratação de artistas. 
B. Significativa representatividade dos recursos empenhados a conta de eventos culturais. 
C. Inexecução total ou parcial do objeto dos contratos. 
D. Contratação de artistas mediante preços superiores aos praticados no mercado. 

QUESTOES DE AUDITORIA QUESTÕES DE AUDITORIA 

Tendo por fundamento os Pontos Criticos de Controle, foram formuladas as 
quest6es de auditoria, abaixo descritas, corn detalhamento de procedimentos de auditoria 
especificos, que visaram a instruir a operacionaliza9ao das a96es de controle a serem 
desenvolvidas: 

Tendo por fundament() os Pontos Criticos de Controle, foram formuladas as 
questões de auditoria, abaixo descritas, com detalhamento de procedimentos de auditoria 
especificos, que visaram a instruir a operacionalização das ações de controle a serem 
desenvolvidas: 

REFERENCIA QUESTÃO DE AUDITORIA SUBITEM DO 
RELATÓRIO 

A 
Irregularidade 	na 	contratação 	de 
artistas. 

A1 . Há 	projeto 	básico 	a 	respaldar 	a 	demanda 	licitatória 	e 	foi 
elaborado de acordo com as exigências legais? 1.1 

A.2 
A modalidade de licitação utilizada encontra suporte fático e 
j 	

. 	. 
uridico? 1.2 

B 
Significativa 	representatividade 	dos 
recursos 	empenhados 	a 	conta 	de 
eventos culturais. 

B.1 
Qual a 	representatividade 	do orçamento da Administração 
Regional do Itapoa com a realização de eventos culturais? 2.1 

C Inexecução total ou parcial do objeto 
dos contratos. C.1 

Foi comprovado nos autos a 	realização dos eventos em 
conformidade com o previsto no Projeto Básico? 3.1 

D 
Contratação 	de 	artistas 	mediante 
preços superiores aos praticados no 
mercado. 

D.1 Os cachés pagos para os artistas estão de acordo com os 
praticados no mercado? 4.1 

III - INTRODUCAO II I - INTRODUÇÃO 

Os trabalhos foram conduzidos no periodo de 14/06/2013 a 08/07/2013 e 
incluiram a verifica戸o de documentos constantes nos Processos n。  308.000.078/20 12, 

Os trabalhos foram conduzidos no periodo de 14/06/2013 a 08/07/2013 e 
incluiram a verificação de documentos constantes nos Processos n° 308.000.078/2012, 
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308.000.091/2012, 	308.000.096/2012, 	304.000.479/2012, 	140・000・ 582/2012 	e 

140.000.598/2012. 

	

308.000.091/2012, 	308.000.096/2012, 	304.000.479/2012, 	140.000.582/2012 	e 

140.000.598/2012. 

Os servidores participantes do procedimento licitat6rio e consequente ajuste 
contratual sao demonstrados na matriz de responsabilidade abaixo: 

Os servidores participantes do procedimento licitatório e consequente ajuste 
contratual são demonstrados na matriz de responsabilidade abaixo: 

	 MATRIZ DE RESPONSABILIDADE - RA XVIII- ITAPOÂ Exercício 2012 

PROCEDIMENTOS 
PARTICIPANTES 

NOME RESPONSÁVEL CARGO MATRICULA N' ATIVIDADE PROCESSOS 

Abrir 

de contratação 

Gerente de Cultura ***.167-** Al 
1, 2, 3,4, 5, 

6 

Diretor dc Diretoria de "4'209-** Al 2, 3, 4, 6 Procedimento Serviço 
Diretor de Diretoria de 

Serviço 
Al 1 

Projeto Básico  
Elaborar 1, 

Gerente de Cultura ***.167-1* E 
2, 3, 4, 5, 

6 

Aprovar 
Projeto Básico 

Administrador Regional ***077-** A2 1, 2, 3 

Administrador Regional ***091-** A2 4, 5, 6 

Comissão de 
Eventos 

Gerente de Cultura ***.167-** S 1, 2, 4, 5, 6 

Secretária 
Administrativa 

S I, 2, 4, 5, 6 

Assistente ***423-** S I, 2, 4, 5, 6 

Assistente •**367-** S 1, 2, 4, 5, 6 

Juridico 
Emitir Parecer 1, 

Chefe ASTEC ***136-** E 
2, 3, 4, 5, 

6 

Declarar e 
Ratificar a 

lnexigibilidade 
de licitação 

Diretor de 
Administração Geral 

D 4,5,6 

Diretor de 
Administração Geral 

•**356-** D 1, 2, 3 

Administrador Regional ***091-** R 4, 5,6 
Administrador Regional ***077-** R 1, 2, 3 

Assinar 
Contrato 

Administrador Regional ***091-** C 4, 5, 6 
Administrador Regional ***077-** C 1, 2, 3 

Fiscalizar 
Contrato 

Executor do Contrato ***352-** F 6 

Executor do Contrato ***203-** F 1 

Executor do Contrato **695-* F 5 
Executor do Contrato ***204-** F 2, 3 
Executor do Contrato ***593-** F 4 

Atestar Notas 
Fiscais 

Executor do Contrato ***352-** F 6 

Executor do Contrato ***203-** F 1 

Executor do Contrato **695-* F 5 

Executor do Contrato ***204-** F 2, 3 
Executor do Contrato ***593-** F 4 

Elaborar 
Relatório de 

Execução 

Executor do Contrato ***352-** F 6 

Executor do Contrato ***203-** F 1 

Executor do Contrato **695-* F 5 

Executor do Contrato ***204-** F 2, 3 
Executor do Contrato ***593-** F 4 
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Autorizar o 
Pagamento da 

Despesa 

Administrador Re8iona1 

Administrador Regional 

申中＊091．中‘ 
中寧中077.** 

Al 

AI 

4, 6 

1,2,3 

Liquidar e 
Pagar a 
Despesa 

Gerente de Or9amento, 
Finan9as e Contratos 
Chefe de Oramento, 
Finan9as e Contratos 

中申申126．申中  

中申申443.’申  

P 	1,2,4,5,6 

p 
	

3 

LEGENDAS: 
AI = AUTORIZAR 

A2 = APROVAR 
E = ELABORAR 

S = SELECIONAR 
D = DECLARAR 
R = RATIFICAR 

C= CONTRATAR 
F = ATESTAR E FISCALIZAR 

P = LIQUIDAR E PAGAR 

1 = 308.000.078/20 12 
2 = 308.000.091/2012 
3 = 308.000.096/2012 
4 = 304.000.479/2012 
5 = 140.000.582/2012 
6 = 140.000.598/2012 

Controlad orla-Geral 
4 de 23 

A Secretaria de Estado de Transpar6ncia e Controle encaminhou Relat6rio 
Preliminar n。  02/2013-DIRAG II/CONAG/CONT-STC, por meio do Oficio n。  1281/2013- 
GAB/STC, datado de 19/08/2013, com objetivo de dar oportunidade ao dirigente mhximo do 
6rgao de pronunciar-se, em 30 dias, sobre a conclus5o do referido relat6rio. Foi solicitada 
prorroga95o de prazo pela Unidade Auditada por meio do Oficio n。  585/2013/GAB/RA- 
XXVIII, em 11/09/2013, com a manifesta95o da Administra9ao Regional em 22/10/2013 por 
meio do Oficio no 672/201 3/GAB/RA-XX VIII. 

IV - DESENVOLVIMENTO DA AUDITOI.I,, 

1 1 PONTO CRTICO DE CONTROLE - REFERNCIA "A" 

Irregularidade na contratacdo de artistas. 

O objetivo do exame desse ponto critico de controle consiste em verificar se o 
procedimento licitat6rio utilizado pela Administra戸o Regional atendeu a norma geral de 
licita95o, ao Parecer n。  393/2008 - PROCAD/PGDF e guarda conson合ncia com o 
entendimento prevalente dos 6 rgaos de controle. 

A.1 - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

1.刀H projeto bdsico a respaldar a demanda licitatria epi elaborado de acordo com as 
exigncias legaM 

Verificou-se que os Projetos Basicos dos seis processos analisados nao estao de 
acordo com os artigos 6。  e 7。  da Lei n。  8.666/93 e com o Parecer n。  393/2008 - 
PROCAD/PGDF, pois foi verificada a ausencia de oramento detalhado em planilhas que 
expressem a composi9ao de todos os custos unitarios. 
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Os Projetos Bhsicos nao cont6m elementos com nivel de precisao adequado 
para caracterizar o servi9o contratado, estudos t6cnicos preliminares que possibilitem a 
avalia95o do custo dos servi9os, bem como nao h自  uma pesquisa de pre9os realizada 
anteriormente ao Projeto para a defini9ao da estimativa, ou seja, um estudo preliminar 
avaliando o custo do servi9o. 

九ノS TIFIC4TIVA DO GESTOR 

Os apontamentos arrolados pela equipe de auditores sao manifestos criticos sobre a 
singularidade dos oroietos b自sicos que nortearam as contrata96es sob comento. 
Vale ressaltar que, embora os autos n貢o evidenciem a existencla ae estuaos tecnicos 
preliminares, todos os processos assinalam a existencia de projetos b白sicos, estes 
elaborados pela Gerncia de Cultura da Administra叫o Regional do Itapoa e, todos 
possuem os elementos b'sicos de norteamento, a saber: objeto; presta9百o definida 
com local, data e hor自rio do evento e demais elementos essenciais. O respons'vel 
pela gerncia vem acumulando experiencias de forma a aprimorar as atividades da 
pasta de forma a se enquadrar nos ritos legais desde 2011. Obviamente que o 
responsavel nきo re心ne as qualidades t6cnicas de um auditor, existe ento uma 
distncia cultural que nao permite a uniformiza9ao das t6cnicas e, 
consequentemente, as aplica96es te6ricas. 
O gestor presente da Administra9百o Regional e todo seu corpo de colaboradores 
est言o alertados quanto aos erros e pontos observados pelo grupo auditor, estando 
comprometidos com a mudan9a do cen'rio e para a nao perpetua95o dos equivocos 
cometidos. 
Evidencia-se que a equipe de funcion自rios envolvidos na consolida戸o dos referidos 
eventos nao foram perfeitos, mas, com certeza, afasta-se a possibilidade de a96es 
imbuidas de vontade dolosa. 

ANLISE DO CONTROLE INTERNO 

Em sua manifesta9言o, a Unidade nao acrescentou qualquer informa9乞o no 
sentido de elidir a irregularidade apontada. 

A.2 - QUESTAO DE AUDITORIA 2 

1.2) A ,nodalidade de licitaぐdo utilizada encontra suporte声tico eルridico? 

Situa戸o声tica"embasar o procedimento licitatrio: 

Os Projetos B自sicos constantes dos Processos n。  308.000.078/20 12, 
308.000.096/2012, 140.000.582/2012 foram elaborados pela RA XXVIII, com base em 
"projetos/propostas" confeccionados previamente pelos pr6prios interessados. Esses projetos 
anteriormente elaborados ja descreviam o valor destinado a realiza9do do evento, indicando o 
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Programa dc i'rabalho advindo de emenda parlamentar. Assim, observa-se que, nesses casos, 
o evento visou ao interesse das empresas contratadas ou interessadas. 

Mas n乞o apenas nesses processos. Em todos os processos sob anhlise a equipe 
de auditoria n谷o encontrou essa indica95o, portanto nao restou demonstrado o interesse 
p丘blico para a realiza9ao dos eventos a que se referem 

Conforme o Parecer n.。  393/2008-PROCAD/PGDF, o gestor p丘blico, no caso 
da contrata戸o de eventos, deve indicar de forma precisa em que consiste o interesse p丘blico 
perseguido, sopesando-o com o custo associado a contrata9ao, o que nao restou demonstrado 
nos processos analisados. 

Portanto, n5o houve suporte ftico que justificasse a contrata9ao dos artistas 
por meio de inexigibilidade de licita戸o. 

ぬporte ルrdico a embasar o procedimento licitatrio 一 Andlise dos atos 
relacionados d dげlagra cdo do certame: 

a) Da Contrata戸o Conjunta dos Servi9os Artisticos e da Estrutura 

Os autos nao demonstram a contrata9ao formal dos servi9os t6cnicos de apoio 
para a realiza9谷o dos eventos, os quais, em nenhum dos casos, integram o Projeto Bhsico. 
Tamb6m nao foi mencionado nos autos se tais servi9os foram objeto de licita9きo especifica. 

Observa-se, entretanto, que as propostas das empresas contratadas nos 
Processos n.。s 308.000.078/2012, 308.000.091/2012, 308.000.096/2012, 140.000.598/2012 e 
304.000.479/2012 trazem informa96es de que as estruturas para as apresenta96es seriam 
fornecidas gratuitamente por empresas fornecedoras ou entidades associativas vinculadas ao 
programa de trabalho. 

Considerando-se que o valor total empenhado se refere aos caches dos artistas, 
h a possibilidade de o custo desses servi9os estar embutido no valor dos caches. De qualquer 
forma, a aceita戸o da presta9ao de servi9o gratuito, sem previsao no projeto b自sico ou no 
termo contratual, indica contrata9ao verbal, portanto nula, nos termos do pargrafou nico do 
artigo 60 da Lei de Licita96es. Al6m disso, tal contrata9ao, nos moldes como ocorreu, 
dificulta a a9言o do controle, fragiliza a fiscaliza9ao da qualidade e quantidade do servi9o 
supostamente prestado a titulo gratuito e embara9a o processo de responsabiliza戸o. 

Observa-se que no Processo n.。  308.000.078/2012, referente ao SHOW 
CULTURAL DO ITAPOA - GRAPI/ASFEJUPI realizado em 22 de abril de 2012, sequer foi 
localizada proposta de pre9os elaborada pela empresa contratada. 
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No Processo n.0 140.000.582/2012, referente ao evento BRASiLIA RODEIO 

SHOW, a proposta da empresa, fis. 5 a 8, j自  incluia os valores dos cachs史s artistas corn 

outros servi9os (realiza9乞o do evento, areia, veterinario, seguran9as, EUAL), U I I, WeD aesigri 

e marketing e propaganda). Nesse processo, houve contrata更o conjunta do servi9o ae apoio e 
dos artistas por meio de inexigibilidade de licita95o (R$ 233.000・00 reterente ao pagamento 
dos caches dos artistas e R$ 27.000,00 a outros servi9os), em desacordo com O aisposto no 
artigo 23,§ 1 da Lei n.。  8.666/93. 

Acerca das irregularidades constatadas pela equipe de auditoria, ressalta-se que 
o Parecer n.。  393/2008-PROCAD/PGDF faz clara distin95o entre os servi9os prestados pelos 
artistas e os demais servicos de apoio a apresenta9ao (palco, ilumina9言o, sonoriza9ao, 
ーI,.．ーh一h ．十一、  。。”Aハ i,，、，、rpeパn ,, IA i nハ  'ltimn rnくn a cnntratac五O ....nl.nn+a I,n,tnran, seguranCa. etc.). sendo imprescinaivel, no uttimo caso, a じ  OI1U4L4'aV t11しu1a11u. 
estando sujeita a regra geral prevista no artigo 37, XXI, da Constitui9ao tederal. 

Assim. ao se contratar bens e servi9os de apoio por meio de inexigibilidade de 
licitacao. houve descumprimento do Parecer 393/2008 - PROCAD/P(iut, aprovauo em 
car自ter normativo, e dos artigos 2。  e 3。  da Lei 8.666/93, nao havendo observancla ao principio 
constitucional da isonomia, que visa selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administra9ao. 

b) Dos Requisitos para Aplica戸o de Inexigibilidade de Licita恒o 

A or6via licitacao 6 a regra geral para a contrata戸o com o setor p丘blico. 

Segundo o artigo 25, III, da Lei n.。  8.666/93 para contrata9ao por meio de inexigiDiliclaae ae 
licita戸o 6 necessaria a ocorrncia de tres elementos essenciais: 

b. 1. 0 profissionalismo do artista; 
b.2. A contrata9ao direta ou mediante empresario exclusivo; e 
b.3. Consagra95o pela critica especializada ou pela opiniao p貢blica 

b.1. Da Falta de Comprova恒o de Profissionalismo dos Artistas 

A profissao de artista 6 regulamentada pela Lei n.。  6.533/78 e pelo Decreto 

n.。  82.385/78, que define como artista o profissional que cria, interpreta ou executa obra de 
carAter cultural de qualquer natureza, para efeito de exibi9ao ou divulga9乞o pbblica, atrav6s de 
meios de comunica9苔o de massa ou em locais onde se realizam espet自culos de diverso 
publica, devendo, ainda, estar registrado na Delegacia Regional do Trabalho-DRT do 
Minist6rio do Trabalho. 

Os processos analisados nao trazem documentos que comprovem que os 
artistas sao registrados na DRT, que demonstrem a prohssionaliza9ao dos artistas, coniorme 
as legisla96es citadas anteriormente. 
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b.2. Das Inconsistencias na Comprova戸o da Exclusividade de 
Representa戸o dos Artistas 

Os documentos constantes dos processos analisados nao comprovaram a 
exclusividade na representa9ao dos artistas, pois foi verificado que a maioria dos grupos 
musicais demonstrou possuir mais de um representante exclusivo. 

Em breve pesquisa no escopo restrito dos processos verificados na presente 
inspe9ao, foi constatado que os grupos musicais Pileke e Sensa戸o foram contratados pela 
Administra戸o Regional do Itapoa mediante intermedia9ao de tr己s empresas representantes 
exclusivas diferentes no periodo de abril de 2012 a abril de 2013. 

No Processo n。  308.000.078/2012, referente ao Show Cultural do Itapo言ー  
GRAPL'ASFEJUPI, realizado em 22 de abril de 2012, o intermedi'rio dos grupos Pileke e 
Sensa9ao foi a empresa F&C Com'rcio e Servi9os LTDA-ME, CNPJ 10.687.282/0001-09. 
No evento Samba 6 Cultura e A9ao Social (Processo n。  308.000.078/2013), em abril de 2013, 
os grupos foram contratados mediante a intermedia9ao da empresa Francisco das Chagas 
Pereira Silva - CNPJ: 15.081.471/0001・49. E no Processo n。  308.000.002/2013, referente ao 
evento Ressaca do Carnaval de 2013, a intermedia戸o foi realizada pela empresa CRV 
Produf6es de Espet貞culos Artisticos e Eventos Culturais LTDA CNPJ: 13.265.385/0001- 
60 ocorrido em fevereiro de 2013. 

A banda Real Show foi contratada pela Administra95o Regional do Itapo言  
para o evento Todos Radicalizando Contra o Crack, em 17 de novembro de 2012, por meio 
da empresa Filad'lfia Produ戸o de Eventos e Servi'os T'cnicos Especializados - LTDA 
CNPJ: 10.469.879/0001-79 (Processo n。  304.000.479/2012). Apenas cerca de tr6s meses 
depois, em fevereiro de 2013, o mesmo grupo foi contratado para o evento Ressaca do 
Carnaval de Itapoa, em fevereiro de 2013, mediante intermedia9ao da RS Promo96es de 
Eventos Ltda. CNPJ 05.690.666/0001-32 (Processo n。  308.000.002/20 13). 

O grupo Sem Ka6 foi contratado pela Administra9ao de Itapo5 para o evento 
Feira Cultural do Itapo5, em maio de 2012, mediante intermedia戸o da RW Produf6es 
Artisticas LTDA-ME, CNPJ 33.923.039/0001-77 (Processo 308.000.091/2012). Em maro 
de 2013, o mesmo grupo foi contratado para 80 Anivers'rio de Itapoa mediante a empresa 
Fabiano Antonio Vila9a Ltda. ME, CNPJ 12.053.448/0001-52. 

Os documentos constantes no Processo 308.000.091/2012 evidenciam que o 
representante da banda Safira tambem e o representante e s6cio da empresa a RW 
Produf6es Artisticas LTDA-ME. A fl. 48 dos autos consta documento assinado entre o 
representante da banda e da empresa, ou seja, a mesma pessoa fisica 6 assinante nas duas 
partes do contrato, contratante e contratado. 
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No Processo n。  308.000.096/20 12 o representante da banda Maranatha 
tamb6m 6 s6cio da empresa a MPA Maranata Produf6es Artisticas LTDA CNPJ: 
01.876.590/0001-83, conforme consta a s fis. 105 e 217. 

Al6m disso, todos os processos verificados apresentam uma Nota Contratual 
para cada banda/artista e por evento, na qual consta como contratante a empresa que 
intermedia a contrata戸o entre o artista e a Administra9ao Regional do Itapo乞.乞  Salienta-se 
ainda que em grande parte dessas notas contratuais nao constam assinaturas e/ou foram 
d escritas com datas diferentes do previsto no Frojeto b asico ( rrocessos 
nos 308.000.078/2012, 308.000.091/2012, 308.000.096/2012, 304.000.479/2012, 
140.000.598/2012). 

Acerca disso, saliente-se que prova da exclusividade de representa9ao do 
agente ou empresrio deve ser feita mediante contrato de trabalho registrado em cart6rio, 
contrato particular entre o artista e o agente, ou declara95o formal do artista nesse sentido. 

A recomenda9云o da Procuradoria, em consonancia com o Ac6rdao 2960/2003 
Primeira C合mara - Tribunal de Contas da Uniao,6 que o gestor apure, mediante pesquisa de 
mercado, a veracidade do teor do documento que concede a exclusividade. 

Al6m disso, o Tribunal de Contas da Uniao, no Ac6rdao 96/2008, registra que 
quando da contrata戸o de artistas consagrados, enquadrados na hip6tese de inexigibilidade 
prevista no inciso Ill do art. 25 da Lei n.。  8.666/93, por meio de intermedi自rios ou 
renresentantes. deve ser apresentada c6pia do contrato de exclusividade dos artistas com o 
emnresario contratado. registrado em cart6rio. Ressalta ainda que o contrato ue exciusiviaaae 
difere da autoriza9ao que confere exclusividade apenas para os dias corresponuentes a 
apresenta9ao dos artistas, que 6 restrita a localidade do evento. 

Portanto, os autos analisados pela equipe de auditoria nao trazem documentos 
que atendem ao requisito legal do inciso III do art. 25 da Lei n.。  8.666/93. 

b.3. Da Insuficiente Comprova戸o de Consagra戸o Popular dos Artistas 

No ha nos autos examinados crit6rios objetivos que comprovem o clamor 
popular ou a manifesta戸o da comunidade pela escolha em favor de um determinado grupo 
musical. 

A consagra95o pela critica especializada ou pela opiniao publica deve ser 
comprovada, nos termos do Parecer 393/2008 - PROCAD/PGDF mediante a apresenta戸o de 
"curriculum" acompanhado de recortes de jornais, revistas e etc. Nos processos verificados 
foram anexados "press releases" dos grupos musicais e artistas contratados. Entretanto, a 
maior parte dos recortes apresentados se refere a notas de jornais informando que os grupos 
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se apresentaram em pr6vias ocasi6es, trazendo pouco ou nenhum contebdo com comentarios 
da crtica sobre os grupos musicais. 

No Processo n。  304.000.479/20 12, referente ao evento Todos Radicalizando 
Contra o Crack, realizado em 17 de novembro de 2012, o repert6rio da banda Forr Os Fi de 
Rapariga, fi. 66, n言o possui compatibilidade temtica com o evento. O nome de algumas 
mhsicas do repert6rio corrobora o que se afirma: Vodka e Red Bull, Beber no Lava Jato, 
Cacha9a Liberada, T6 Pegando a tua irmま, Cola na Pistola. Acerca disso, ressalte-se que em 
todos os processos consta a atua9乞o de uma Comissao de Eventos designada pelo 
Administrador Regional que, segundo consta, deveria ter utilizado, dentre outros crit6rios de 
escolha dos artistas, a compatibilidade do repert6rio musical com o tipo de evento e a 
popularidade de grupos requisitados no meio popular. 

c) Da Ausencia de Comprova恒o da Raz豆o da Escolha 

Nos processos analisados verificou-se a ausencia de comprova95o da razao da 
escolha dos artistas contratados. 

Os Projetos Bhsicos apresentam descri96es mencionando a inten9ao de 
contrata9ao de bandas de determinados generos musicais. Entretanto, a maior parte dos 
artistas escolhidos nao apresentou currculo e repert6rio que demonstrassem a singularidade 
de seu trabalho. Pelo contr五rio, os documentos tem conte丘do de natureza ordin'ria, 
evidenciando que aquilo que seria apresentado por um grupo musical poderia ser apresentado 
por diversos outros, com o semelhante apelo popular. No que se refere aos artistas locais, a 
quest5o fica ainda mais evidente, sendo indiferente para os eventos a apresenta9ao de um ou 
de outro nome. As sequencias de contrata96es realizadas pela Administra9ao Regional do 
Itapoa evidenciam a aus6ncia de peculiaridade dos trabalhos contratados. 

No Processo n。  140.000.582/20 12 (fis. 05 a 08) relativo ao evento Brasilia 
Rodeio Show a empresa contratada definiu, ela pr6pria, os artistas que iriam se apresentar no 
evento, nao havendo, portanto, crit6rio objetivo e tampouco apelo popular na escolha desses 
artistas. 

Quanto a esse aspecto o Parecer n.。  0393/2008-PROCAD/PGDF esclarece que 
a escolha do fornecedor ou executante dever自  explicitar como o interesse p自blico ser 
atendido com a contrata戸o daquele artista profissional especifico (inclusive no que concerne 
a compatibilidade entre a esp6cie de trabalho artistico a ser contratado e a finalidade cultural 
especifica do evento), bem como dever自  demonstrar a consagra戸o pela crtica especializada 
ou pela opini五o p貢blica. 

d) Da contrata戸o de artistas sem contratos assinados 

Salienta-se ainda que a maioria das notas contratuais anexadas aos Processos 
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308.000.078/2012, 	308.000.091/2012, 	308.000.096/2012, 	304.000.479/2012 	e 
140.000.598/2012. celebrados entre as empresas contratadas e os representantes exclusivos 
dos artistas, nao continha rubricas e nem assinaturas, ou seja, mesmo sem a exist6ncia de 
contrato assinado houve execu9三o do servi9o pela empresa e n5o pelo representante exclusivo 
Assim, houve divergencia ao Projeto l3asico, Pois nele consta a exigenciu uc a し  uIiva ,aua 
apresentar "contrato assinado corn o representante exclusivo para o evento devidamente 
assinado e registrado no MET/DRT/DF.". 

Nos Processos 308.000.078/2012 e 308.000.091/2012 foram verificados que os 
contratos anexados aos autos entre a Administra9乞o Regional do Itapo5 e as empresas 
contratadas nao foram assinados e as Notas de Empenho nao descreveram de forma 
pormenorizadas elementos ess己ncias aptos a substituir os contratos, contrariando os artigos 
nos 55, 61 e 62 da Lei n.。  8.666/93. 

Embora as Notas de Empenho emitidas tenham o pend5o de dispensar o 
contrato nos termos do artigo 62 da Lei n.。  8.666/93, elas n5o contem devidamente 
caracterizados todos os elementos previstos no artigo 55 da referida norma. N5o descrevem 
elementos essencias para substituir o termo de contrato, tais como: o regime de execu9ao ou a 
forma de fornecimento; as garantias oferecidas para assegurar sua plena execu9ao, quando 
exigidas; os direitos e as responsabilidades das partes; as penalidades cabiveis e os valores das 
multas; os casos de rescis乞o. 

Nesse sentido, como as Notas de Empenho nao trazem informa96es precisas e 
detalhadas sobre os objetos e os elementos caracteristicos dos servi9os contratados, logo, no 
podem substituir o contrato. Que se diga, tal omissao impossibilitou aferir com precis5o quais 
servi9os foram contratados, deixando como parametro aferidor somente o Projeto B自sico e o 
valor total pago a empresa contratada. 

丑ISTIFICA TIVA DO GESTOR 

Os criterios utilizados para embasar o procedimento licitat6rio est百o de acordo com 
inciso III do Art. 25 da Lei 8.666/93 bem como o parecer 393/2008 da 
PROCADiPGDF, de acordo com a vasta documenta9言o ali acostada. 
A despeito do ponto de vista apresentadas no item acima, temos a informar que o 
trato com a comunidade 6 dinamico e por isso temos que a melhor justificativa que 
demonstre o interesse phblico 6 a participa9ao da comunidade que se salienta com os 
resultados obtidos, bastando observar o relat6rio dos executores e os indicadores da 
presen9a do p"blico. 
No que se refere ao fornecimento de estrutura para o evento, reforamos que o 
procedimento foi legitimo, consubstanciado e sem dano ao er白rio. A aceita9百o de 
doa5o do servi9o de estrutura, objetivando a consuma9言o do evento tem relevancia 
porque essencial, os eventos esto relacionados com a atua戸o social das entidades 
associativas vinculadas ao programa de trabalho. Ressalte-se ainda que a estrutura 
doada se fez acompanhada de assinatura do respons'vel t6cnico. O servi9o foi 
satisfat6rio, n5o deixando em nada a desejar, o que na ocasiao possibilitou a 
execu95o de eventos com qualidade para comunidade do Itapo百, cidade esta com um 
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IDH baixo, portanto carecedora de promo96es culturais entre outras. 
A contrata9言o conjunta de servi9os de estrutura e servi9os artisticos se deveu a 
presen9a de documenta9ao que atestasse que a empresa contratada detinha a 
condi9亘o de exclusividade pela representa9言o da categoria do espet'culo desejado, 
ou seja a empresa 6" nica, patenteada e exclusiva representante de uma troupe que 
representa espet自culos de rodeio no pais e a detentora da exclusividade para a 
promo9ao do campeonato de rodeio. Ent言o, contratamos uma especialidade e no 
um evento singular. Assim, o gestor acreditou na possibilidade de se processar a 
referida contrata9ao pelo rito de inexigibilidade de licita9ao, tendo em vista os 
objetivos pretendidos. 
O Brasilia Rodeio Show trata-se de um evento tradicional e realizado hh anos 
sempre no mesmo formato. A empresa proponente possui registro de patente e 
exclusividade do referido evento inclusive no que concerne a s m自sicas executadas. 
Dessa forma, todos os artistas contratados possuem contrato assinado de 
exclusividade com a marca. 

A estrutura usada no evento'permanente e exclusiva, nos moldes do que se 
prop6e. E uma estrutura que foi desenhada e confeccionada para ser utilizada 
exclusivamente para este evento, sendo, portanto" nica neste sentido, por este 
motivo n'o consta nos autos a licita9ao para a contrata9ao da estrutura. Na verdade a 
referida estrutura e parte integrante do evento e por este motivo se apresenta de 
forma gratuita. 
O entendimento desta Administra恒o e que a contrata9石o do referido evento se deu 
de forma fechada, uma vez que a estrutura bem como todo o Staff6 contratado e 
atende exciusivamente ao detentor da natente do mesmo. 
l importante ressaltar ainda que, o evento em questao nao se configura apenas por 
apresenta9ao de artistas ou cantores, trata-se de um Rodeio e, portanto, configura-se 
por apresenta戸o de Pe6es com seus animais. 
Com rela9ao ao Processo n。  140.000.582/20 12 onde se cita outros servi9os no valor 
de R$ 27.000,00, informamos que se trata de despesas com impostos diversos. Nesse 
particular, a contrata9喜o de artistas nao 6 objeto do contrato e sim a contrata9ao de 
troupe para o evento. 
Foi realizada junto a comunidade, uma pesquisa visando conhecer quais os artistas 
teriam melhor aceita95o. Somente ap6s esta pesquisa, foi definido pela empresa que 
artistas se apresentariam. Desta forma, a indica9言o dos artistas foi sim em 
conformidade com o apelo popular. Ressalto ainda que a Administra9三o contratou o 
evento "BRASILIA RODEIO SHOW" e n言o shows de artistas. Os referidos shows 
so partes integradas ao evento contratado. 
A comprova9ao de profissionalismo dos artistas se depreende da constata9o 
documental de comprovantes de notoriedade, recortes de jornais, revistas e etc. A 
constata9ao para comprova戸o dos caches foram percebidos dentre apresenta9ao de 
pelo menos tres notas fiscais ou contratos de apresenta96es anteriores e similares 
que comprovam os valores praticados. Para comprovantes de profissionalismo dos 
artistas constam as respectivas carteiras ou certid6es liberat6rias da Ordem dos 
Mbsicos do Brasil. Alem desses constam tamb6m carta de anuencia dos 
componentes de cada grupo musical e Comprovante de exclusividade em declara9o 
formal do representante dos artistas. 
A obriga9ao de se fixar o misico com um empres自rio, atrav6s de um documento de 
exclusividade, durante certo periodo, deve ter uma abordagem flexivel, pois a oferta 
e procura de emprego est自  diretamente relacionada com a possibilidade de 
subsist己ncia dos atores envolvidos na lida musical. H自  que se esclarecer ainda que 
tais documentos estejam assinados por quem de direito, assumindo este a 
responsabilidade sobre os direitos e deveres de suas atividades. 
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ANALISE DO CONTROLE INTERNO 

A manifesta9乞o da Unidade tangenciou algumas das falhas apontadas, sem 
acrescentar ou alterar qualquer informa戸o constatada. Portanto, o posicionamento ao 
Controle Interno permanece absolutamente inalterado. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM A 

Conclui-se que: 

1) a Unidade elaborou Projetos Bhsicos em desacordo aos artigos 6。  e 70 da 
Lei n。  8.666/93 e com o Parecer n。  393/2008 - PROCAD/PGDF, pois foi 
verificada a ausencia de oramento detalhado em planilhas que expressem a 
composi9ao de todos os custos unithrios no Projeto Basico; 

2) n5o houve suporte ftico para deflagra9言o do certame, em virtude de nao 
ficar comprovado o interesse publico para a realiza9ao do evento, em 
desconformidade com Parecer n。  393/2008 - PROCAD/PGDF; e 

3) n谷o houve suporte juridico para deflagra戸o do certame, pois foi utilizada 
modalidade licitat6ria inadequada. Houve ausencia de comprova9ao de 
profissionalismo dos artistas, inconsistencia na comprova9ao da 
exclusividade de representa9ao dos artistas, insuficiencia na comprova9o 
de consagra戸o popular dos artistas, ausencia de comprova9ao da razao da 
escolha, contrata96es sem contratos assinados e contrata9ao conjunta dos 
servi9os artisticos e estrutura, em desconformidade com o art. 26 da Lei n.。  
8.666/93 e Parecer n。  393/2008 - PROCAD/PGDF. 

2- PONTO CRiTICO DE CONTROLE - REFERENCIA "B" 

Significativa representatividade dos recursos empenhados a conta de eventos culturais. 

O ponto critico de controle pretendeu verificar a compatibiliza9ao do 
or9amento da Administra戸o Regional do ltapoa corn o ?iano Plurianual e corn as aernanaas 
manifestadas pela popula9石o no canal disponivel - a uuviaoria i.jerai ao uistrito reaerai. 

B - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

2.刀 Qual"representatividade do orぐamento da Administraぐdo Regional do Itapod corn α 
rea庇acdo de eventos culturais? 
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A dota9ao autorizada da Unidade Or9amentaria Administra9ao Regional do 
Itapoa - RA XXVIII, destinada a realiza95o de eventos culturais no exercicio de 2012 foi de 
R$ 670.000,00, representando 8,81% da dota9乞o total, R$ 7.600.824,00. 

A dotação autorizada da Unidade Orgamentdria Administração Regional do 
Itapo5 - RA XXVIII, destinada A realização de eventos culturais no exercicio de 2012 foi de 
R$ 670.000,00, representando 8,81% da dotação total, R$ 7.600.824,00. 

No exercicio de 2012 a dota9石o destinada a eventos culturais foi distribuida em 
trs Programas de Trabalho, todos advindos de Emendas Parlamentares, conforme 
demonstrado na tabela a seguir: 

No exercicio de 2012 a dotação destinada a eventos culturais foi distribuida em 
três Programas de Trabalho, todos advindos de Emendas Parlamentares, conforme 
demonstrado na tabela a seguir: 

UG 190130: Administração Regional do Itapoã — RA XXVIII (informações retiradas do SIGGO) 
TOTAL DA DOTAÇÃO AUTORIZADA DA UNIDADE R$ 7.600.824,00 

PROGRAMAS DE TRABALHO DESTINADOS A EVENTOS DOTAÇÃO otp PERCENTUAL 
1 13.392.6219.3678.2659 - (EP) Apoio Festa do Padroeiro do Itapoi 80.000,00 1,05% 

13.392.6219.3678.2660 - (EP) Apoio e Promoção de Atividades2  
Culturais 440.000,00 5,790/t• 

3 13 392 6219 3678.2758 - (EPE) Realização de Eventos-Apoio Evento " "Circuito Cultural Radical Motorock"- Itapo5 150.000,00 1,97% 

Valor Total de Programas referentes h realização de Eventos RS 670.000,00 8,81% 
OHS: EP -_ EMENDAS PARLAMENTARES AO I'I,OA; EPE= EMENDAS A EXECUCAO OBS: EP EMENDAS PARLAMENTARES A() PLOA; EPE - EMENDAS A EX ECU(,:AO. 

Cabe salientar que al6m do montante destinado a eventos culturais houve 
descentraliza戸o de 3 Programas de Trabalho pela Secretaria de Estado de Cultura do Distrito 
Federal a Unidade Gestora da Administra9ao do Itapoa, no valor de R$ 310.000,00, conforme 
demonstrado a seguir: 

Cabe salientar que além do montante destinado a eventos culturais houve 
descentralização de 3 Programas de Trabalho pela Secretaria de Estado de Cultura do Distrito 
Federal Unidade Gestora da Administração do Itapod, no valor de R$ 310.000,00, conforme 
demonstrado a seguir: 

13.392.6219.3678.2321 - (EP) Realiza戸o do Projeto Todos Radicalizando 
Contra o Crack (R$ 100.000,00); 
13.392.6219.3678.2791 ・  (EPE) Realiza9ao de Eventos-Promo9ao de Evento 

Cultural・Distrito Federal (R$ 100.000,00); 
13.392.6219.4090.2138 - (EP) Realiza戸o de Eventos ・  Apoio as Atividades 

Culturais do GRAPI (R$ 30.000,00); 
13.392.6219.4090.2139 - (EP) Realiza9ao de Eventos - Apoio as Atividades 
Culturais da ASFEJUPI (R$ 30.000,00); e 
13.392.6219.4090.2 160 - (EP) Apoio a Realiza9言o da Primeira Feira de 
Cidadania do Itapoa (R$ 50.000,00). 

• 13.392.6219.3678.2321 - (EP) Realização do Projeto Todos Radicalizando 
Contra o Crack (R$ 100.000,00); 

• 13.392.6219.3678.2791 - (EPE) Realização de Eventos-Promoção de Evento 
Cultural-Distrito Federal (R$ 100.000,00); 

• 13.392.6219.4090.2138 - (EP) Realização de Eventos - Apoio as Atividades 
Culturais do GRAPI (R$ 30.000,00); 

• 13.392.6219.4090.2139 -  (EP) Realização de Eventos - Apoio as Atividades 
Culturais da ASFEJUPI (R$ 30.000,00); e 

• 13.392.6219.4090.2160 - (EP) Apoio a Realização da Primeira Feira de 
Cidadania do Itapoi (R$ 50.000,00). 

De acordo as informa96es contidas no PPA 2012-2015, os recursos destinados 
arealiza9ao e ao apoio a eventos culturais da Administra9乞o do ltapoa, ano base de 2012, 
foram divididos em tres a96es or9ament自rias: 

De acordo as informações contidas no PPA 2012-2015, os recursos destinados 
realização e ao apoio a eventos culturais da Administração do Itapod, ano base de 2012, 

foram divididos em três ações orçamentárias: 

1) C6digo 3678 - realiza9ao de eventos; quantidade 01; valor total de 
R$ 30.925,00; 
2) C6digo 4090 - apoio a eventos; quantidade 04; valor total de 
R$ 30.000,00; e 
3) C6digo 9104 - apoio financeiro a eventos; quantidade 06; valor total de R$ 
30.000,00. 

1) Código 3678 - realização de eventos; quantidade 01; valor total de 
R$ 30.925,00; 
2) Código 4090 - apoio a eventos; quantidade 04; valor total de 
R$ 30.000,00; e 
3) Código 9104 - apoio financeiro a eventos; quantidade 06; valor total de R$ 
30.000,00. 
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Com base nessas informac6es, observa-se que a previsao contida no 
planejamento de Itapo5, para o ano de 2012, seria para realizar 1 evento cultural e apoiar iv 

eventos, totalizando uma despesa de R$ 90.925,00. 

Entretanto, as dota96es autorizadas em 2012. na Unidade de Itapoa foram 

distribuidas em somente uma a9ao or9amentaria e n豆o em tres, contorme constava no rri; 
C6digo 3678 - realiza9乞o de eventos; quantidade 0.5; valor iota! 
R$ 670.000,00. 

Assim. a dotacao autorizada, relativa a 3 realiza96es de eventos culturais 
resultou uma despesa de R$ 670.000,00, representando 736,87% da previsao contiaa no i'i'ui 
2012-2015. aue era de R$ 90.925,00. Houve, portanto, acrescimo ae i' J iy・ vi,vu 
destinados a eventos culturais (Plano Plurianual 2012-2015, fase6 , da Uniclaae ur9amentana 
Administra95o Regional do Itapo乞, em 28/06/2013, conforme informa9oes extraiaas ao 
Sistema Integrado de Gest5o Governamental-SIGGO)・  

A seguir, grfico comparativo entre a dota9ao prevista no PPA 2012-2015 para 

o ano base de 2012 e a dota9ao autorizada no exercicio de 2012: 

Dota96es destinadas a realiza9百o e ao apoio de eventos culturais em 2012.  

Outro nonto aue merece destaque 6 a rela9ao entre os recursos destinados a 
eventos culturais na Administra95o Regional do Itapo5 - RA XXVIII e as aemanaas aa 

popula9o da Regio Administrativa registradas no sistema de Ouvidoria do DF 

Objetivando aferir essa rela戸o a equipe emitiu a S.A. n二01/2013 solicitando 
relat6rios de demandas da popula95o a Ouvidoria Geral do Distnto tecierai, rererentes a 
Regiao Administrativa do Itapoa - RA XXVIII, relativo ao exercidlo de 2012. tntretanto, ate 

o encerramento da auditoria ainda n言o havia sido entregue o relatono. Assim, nao 101 possivei 
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visualizar a compatibilidade dos recursos destinados a eventos culturais com a demanda da 
popula9ao da Administra9ao Regional do Itapo. 

Da amostra analisada observou-se que trs processos (308.000.091/2012, 
308.000.096/2012 e 140.000.582/2012) foram executados por meio de 2 Programas de 
Trabalho (Apoio Festa do Padroeiro do Itapoa (EP), 13.392.6219.3678.2659 e Apoio e 
Promo9ao de Atividades Culturais (EP), 13.392.6219.3678.2660) advindos da Unidade 
Oramenthria da Administra戸o Regional do Itapo. 

Esses trs Processos resultaram em um montante de R$ 430.350,00, 
representando 64,23% do oramento da Administra9ao de Itapoa destinado a realiza9ao de 
eventos culturais, sendo constatadas irregularidades em todos os trs processos analisados. 

.ll/S Tll7lCン41lIて4 Do GESl'OR 

Os recursos inscritos no QDD da Administra9ao do Itapo乞 A disposi9ao para gasto 
com eventos culturais esto em sintonia com o Plano Plurianual 2012-2015 e foram 
utilizados com a rubrica de refer己ncia. Entretanto, foram alocados recursos 
destinados atrav己s de entendas parlamentares para a execu9ao de atividades 
culturais na cidade e que foram utilizados - ressalte-se que tais recursos n言o 
poderiam ser destinados difusamente da inten9ao parlamentar que era a promo9io de 
atividade cultural. Muito embora esses recursos nao estivessem previstos como um 
planejamento adstrito da Administra戸o Regional, certamente esses recursos 
comp6em o cen'rio do Distrito Federal como um todo, quando relacionado law 
SenS鳳  

ANALISE DO CONTROLE INTERNO 

A Unidade se manifestou sem acrescentar qualquer informa戸o. Portanto, o 
posicionamento do Controle Interno permanece inalterado. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM B 

Conclui-se que: 

1) a Unidade destinou R$ 670.000,00 para a realiza戸o de eventos culturais no 
exercicio de 2012, ou seja, 8,81% da dota9ao total. Apesar de haver 
compatibilidade com o Plano Plurianual, todos os processos analisados, 
referentes aos Programas de Trabalho de Itapoa apresentaram 
irregularidades, representando 64%, daquele montante; 

2) n5o foi possivel visualizar a compatibilidade dos recursos destinados a 
eventos culturais com a demanda da popula9ao da Administra9ao Regional 
do Itapoa, pois at6 o encerramento da auditoria n5o houve resposta da 
Ouvidoria Geral do Distrito Federal quanto ao relat6rio de demanda da 
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popula戸o, referente a Regiao Administrativa do Itapo5 - RA XXVIII・  
relativo ao exercicio de 2012. 

3 PONTO CRiTICO DE CONTROLE - REFERENCIA "C" 

Inexecufdo total ou parcial do objeto dos contratos. 

O ionto critico de controle pretendeu verificar se houve execu9ao do evento, 
sua compatibilidade com o Projeto Bsico e se ocorreu efetiva tiscaliza9ao pelo executor ao 
contrato. 

C - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

3.刀 Foi comprovado nos autos a realizafdo dos eventos em conformidade com o previsto 
no Projeto Bdsico? 

Os autos trazem nomea9ao de comissao de eventos e/ou designa9ao de 
executor para fiscaliza9ao dos eventos culturais realizados pela Administra95o do Itapo言  

Entretanto. os relat6rios elaborados pelos executores dos contratos e anexados 
aos Processos n。' 308.000.078/2012 (Show Cultural 00 itapoa( uIsjirIJttJrDJur1J, 

thR一000.091/2012 (Feira Cultural do Itapo5), 308.000.096/2012 (Festa cio i'aciroeiro aa 
Cidade do Itapo), 304.000.479/2012 (Todos Radicalizando Contra o CracK), 
14Il.0OO.59R/2012 (Projeto Jovem Cultural) e 140.000.582/2012 (Brasilia Rodeio SflOW) nao 
contem informa96es suficientes que comprovem a realiza9ao do evento de acordo com o 
estabelecido no Projeto B自sico. 

A maioria dos documentos elaborados pelos executores nao continha 
informac6es essenciais a comprova9ao da sua ocorrncia, conforme descri9云o dos respectivos 

Projetos B自sicos, tais como: a) ordem das apresenta96es com o nome dos artistas/bandas, corn 
o resiectivo tempo de apresenta9ao, uma vez que houve varia9ao de ate z noras; 
b) identifica戸o do evento com local, data e horrio; c) quantidade de publico presente. 

Destaca-se clue a maioria dos registros fotogr自ficos anexados aos autos 

demonstrou baixa ades乞o do p貢blico ao evento, aqu6m da previsao constante cio r rojeto 

Basico. 

Em an自lise aos Processos n。  308.000.078/2012, 308.000.091/2012, 
308.000.096/2012, 304.000.479/2012, 140.000.582/2012 e 140.000.598/2012 constatou-se 
que a insufici6ncia de informa96es no relat6rio do executor prejudicou a nscanza9ao . ao 
evento, pois nao foi possivel conhecer se as apresenta96es foram compatiVeis como previsto 
no Projeto Bhsico. Mais ainda, impossibilitou quantificara dura'o de apresenta9ao ae caua 
artista, j自  que a dura9ao dos shows variava entre 1 hora, I hora e 30 minutos e z noras. 
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Consta do Processo n。  308.000.096/2012, fi. 252, cartaz do evento indicando 
que as bandas constantes da programa95o do evento divergem do previsto no Projeto B自sico. 
Enquanto no cartaz do evento constam 3 bandas (Sensa9ao, Maranatha e Esquema Seis), no 
Projeto Basico constam 5 bandas (Maranatha, Squema Seis, Roger Naves e Banda, Alis e T自  
Fervendo). Isso evidencia a apresenta9乞o de 3 bandas no evento e uma delas, a Banda 
Sensa9ao, nao estava prevista no Projeto B自sico. 

Consta do Processo n° 308.000.096/2012, fl. 252, cartaz do evento indicando 
que as bandas constantes da programação do evento divergem do previsto no Projeto Bisico. 
Enquanto no cartaz do evento constam 3 bandas (Sensação, Maranatha e Esquema Seis), no 
Projeto Básico constam 5 bandas (Maranatha, Squema Seis, Roger Naves e Banda, Alis e TA 
Fervendo). Isso evidencia a apresentação de 3 bandas no evento e uma delas, a Banda 
Sensação, não estava prevista no Projeto Bdsico. 

Al6m disso, nao h自  nos autos fotos que comprovem a efetiva realiza9ao do 
evento conforme o previsto no Projeto BAsico. Apesar da divergencia verificada entre o 
Projeto Bhsico e o cartaz do evento, o relat6rio do executor do contrato nao evidenciou a 
apresenta9ao de banda nao prevista no Projeto Bhsico ou pagamento de grupos musicais que 
nao se apresentaram no evento. 

Além disso, não ha nos autos fotos que comprovem a efetiva realização do 
evento conforme o previsto no Projeto Bisico. Apesar da divergência verificada entre o 
Projeto Básico e o cartaz do evento, o relatório do executor do contrato não evidenciou a 
apresentação de banda não prevista no Projeto Bisico ou pagamento de grupos musicais que 
não se apresentaram no evento. 

O Processo n。  140.000.598/2012 (PROJETO JOVEM CULTURAL) apresenta 
documento ap6crifo denominado "Relat6rio do Evento Projeto Jovem Cultural", fi. 324, em 
que descreve o hor自rio de inicio e encerramento de cada apresenta95o, todavia, a dura9ao das 
tres u ltimas apresenta96es nao 6 compativel com o descrito no Projeto B自sico, a saber: 

0 Processo n° 140.000.598/2012 (PROJETO JOVEM CULTURAL) apresenta 
documento apócrifo denominado "Relatório do Evento Projeto Jovem Cultural", fl. 324, em 
que descreve o hordrio de inicio e encerramento de cada apresentação, todavia, a duração das 
três últimas apresentações não é compativel com o descrito no Projeto Básico, a saber: 

Grupo Musical Horário no Horário na Diferença dc Nome da Banda Valor Contratado 
Projeto Básico fl. 324 Duração (R$) 

30 grupo musical 14:10 as 15:20 14:20 as 15:20 10 minutos Ronny c Marcelo 12.000,00 
40 grupo musical 15:30 as 16:40 15:30 as 16:30 10 minutos Alex e Adriano 27.000,00 
5° grupo musical 16:40 as 18:00 16:40 as 17:40 20 minutos Clima de Montanha 36.000,00 

O relat6rio elaborado pela executora nao fez referencia a essas diferen9as, 
tampouco recomendou aplica9ao de glosa ou advertencia estabelecidas no item 11 do Projeto 
Bhsico (Item 11. ー  DAS PENALIDADES), em virtude de supressao do tempo de 
apresenta9言o, conforme o caso. 

0 relat6rio elaborado pela executora não fez referência a essas diferenças, 
tampouco recomendou aplicação de glosa ou advertência estabelecidas no item 11 do Projeto 
Básico (Item 11. - DAS PENALIDADES), em virtude de supressão do tempo de 
apresentação, conforme o caso. 

Nas duas primeiras hip6teses caberia a aplica9ao de multa de 5% sobre o valor 
contratado com o artista, portanto, respectivamente, R$ 600,00 e R$ 1.350,00. No u ltimo caso 
deveria ter sido aplicada multa de 10% sobre o valor contratado com o artista, portanto, 
RS 3.600.00. 

Nas duas primeiras hipóteses caberia a aplicação de multa de 5% sobre o valor 
contratado com o artista, portanto, respectivamente, R$ 600,00 e R$ 1.350,00. No último caso 
deveria ter sido aplicada multa de 10% sobre o valor contratado com o artista, portanto, 
R$ 3.600,00. 

Cabe salientar que as fotos anexadas aos autos do Processo 
n。  140.000.598/2012, fis. 325 a 341, al6m de n石o indicarem o local e a data do evento, 
demonstram que o phblico presente ao evento 6 inferior ao descrito no Projeto Basico. 

Tais constata96es evidenciam que os relatrios de execu9ao dos contratos, os 
registros fotograficos anexados e os contratos assinados entre a Administra9ao Regional do 
Itapo言  e as empresas contratadas nao dao suporte para comprova95o da efetiva realiza戸o dos 
eventos conforme previsto nos Projetos Bhsicos. Ao contrario, os casos citados demonstram 

Cabe salientar que as fotos anexadas aos autos do Processo 
n° 140.000.598/2012, fls. 325 a 341, além de não indicarem o local e a data do evento, 
demonstram que o público presente ao evento é inferior ao descrito no Projeto Básico. 

Tais constatações evidenciam que os relatórios de execução dos contratos, os 
registros fotográficos anexados e os contratos assinados entre a Administração Regional do 
Itapcd e as empresas contratadas não dão suporte para comprovação da efetiva realização dos 
eventos conforme previsto nos Projetos Básicos. Ao contrário, os casos citados demonstram 
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que houve execu9ao de servi9o divergente do Projeto B'sico, contrariando o Parecer 
no 393/2008 - PROCAD/PGDF e a Lei de Licita戸o. 

JUSTIFICATIVA DO GESTOR 

A comiss乞o de eventos nomeada adequadamente atrav6s do DODF acompanhou e 
fiscalizou os servi9os contratados, bem como se manifestou em documento 
devidamente formalizado. N百o h自  relat6rio de ocorrencia porque tudo ocorreu dentro 
da normalidade e por terem por satisfeitas as condi96es estabelecidas no Edital, esta 
foi favorvel ao pagamento. Al6m de fotos, foi apresentados e anexados farto 
material de divulga9石o como folders e cartazes com informa96es de data e local de 
sua realiza9言o. 

ANイUSE DO CONTROLE INTERNO 

A Unidade nao acrescentou qualquer informa9ao no sentido de elidir as falhas 
apontadas. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM C 

A Eauioe de Auditoria constatou que os autos nao trazem informa96es 
suficientes para comprovar a efetiva realiza9含o dos eventos conforme previsto nos respectivos 

Projetos Bhsicos. 

4 1 PONTO CRiTICO DE CONTROLE - REFERNCIA "D" 

Contratacdo de artistas mediante prefos superiores aos praticados no mercado. 

O ponto crtico de controle pretendeu identificar se os caches pagos para os 
artistas estao de acordo com os praticados no mercado 

D - QUESTAO DE AUDITORIA 1 

4.DOs cachs pagos para os artistas esto de acordo com os praticados no mercado? 

As pesquisas de precos anexadas aos processos foram demonstradas por meio 
de c6nias de documentos relativos a pr6vias apresenta96es dos artistas contrataaos, em sua 
maioria. vor servicos prestados a outras Administra96es Regionais do Distrito teaerai e 
Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal. Mesmo nos documentos rererentes aos 
eventos particulares nきo ha elementos que permitam comprovar que os pre9os praticaaos 
foram compativeis com o mercado. 

Na maioria das pesquisas apresentadas nao constou o tempo de apresenta95o, 
prejudicando aferir o valor pago a cada artista por hora de apresenta戸o. Veriticou-se tambem 
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que muitos eventos particulares referiam-se a datas especiais, tais como natal, ano novo e 
carnaval. 

Portanto, as pesquisas de pre9os constantes dos Processos nos 
308.000.078/2012, 	308.000.091/2012, 	308.000.096/2012, 	304.000.479/2012, 
140.000.582/2012 e 140.000.598/2012 nきo comprovam que os caches pagos pela 
Administra戸o Regional do Itapo言  estavam de acordo com os praticados no mercado. 

Al6m disso, foram verificadas varia96es da ordem de at6 233% nos valores 
pagos a artistas que se apresentaram em eventos promovidos pelas Administra96es Regionais 
e Secretaria de Estado de Cultura no exercicio de 2012, cujos valores est5o demonstrados no 
Anexo I (fonte: Portal da TransparencialSTC). Essa varia戸o foi constatada na an自lise 
realizada no Processo n。  308.000.078/2012, ao cotejar o montante pago a Banda Pileke, no 
valor de R$ 25.000,00, em 17/04/2012 com aquele pago pela Secretaria de Estado de Cultura, 
em 18/02/2013, data considerada de alta temporada, em razao da apresenta95o no Carnaval 
2012/Ceilamb6dromo, no valor de R$ 7.500,00. 

No Processo n。  308.000.091/2012, referente ao evento "Feira Cultural do 
Itapoa", realizado em 12/05/2012, foi pago ao Grupo Sem Ka6 o valor de R$ 15.000,00. 
Entretanto, verificou-se que esse mesmo grupo musical recebeu o montante de R$ 10.000,00 
para apresenta96es em eventos realizados pela Secretaria de Estado de CulturaIDF nos dias 
28/10/20 12 e 04/11/2012 (fonte: Portal da Transpar己ncia/STC) (varia9ao de 50%) 

No Processo n 0 308.000.096/20 12, referente ao evento "Festa do Padroeiro da 
Cidade do Itapoa" realizado nos dia 18, 19 e 20 de maio de 2012, constataram-se varia96es de 
caches de at6 187%. Nesse evento, a Banda Squema Seis (empresa Tape Music Ltda.), 
recebeu R$ 23.000,00. Contudo, a Secretaria de Estado de Cultura, em 22/04/12, pagou a essa 
banda o valor de R$ 8.000,00. 

Nesses autos tamb6m consta a contrata9ao da Banda Alis por 
R$ 10.000,00 (empresa MPA Maranatha Eventos Ltda.), a qual tamb6m foi contratada por 
R$ 4.880,00 em evento realizado pela Administra9ao Regional de Brazlndia (fonte: Portal da 
Transparencia/STC) (varia戸o de 104%). 

No Processo n 0 304.000.479/2012, relativo ao evento "Todos Radicalizando 
Contra o Crack" realizado no dia 17 de novembro de 2012, tamb6m foram verificadas 
varia96es de aproximadamente 125% nos valores dos caches (fonte: Portal da 
TransnarencialSTO 

A titulo de exemplo 6 possivel citar os pagamentos efetuados a duas bandas: 
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a) a Banda Pegou Beijou recebeu RS 15.000,00 nesse evento, no entanto, 
verificou-se pagamento de R$ 4.000,00 em evento realizado pela Administra9aO icegionat ae 
Sobradinho II, em 27/08/20 12 (varia戸o de 275%); e 

b) o cache recebido pela Banda Anlon Victor nesse evento foi de R$ 10.000,00, 

entretanto, essa banda recebeu pagamento da Aclmlnlstra9ao icegional ue ao了  eoa警讐, uc 
R$ 4.000,00, em 13/10/12 (vana9ao de 150'Vo) e da AamtnlStra9aO Iく  egionai ue さ  an'.a 1V14114 U 
valor de R$ 5.000,00, em 22/10/12 (varia9石o de 100%). 

No Processo n。  140.000.598/2012, referente ao evento "Projeto Jovem 
Cultural" realizado no dia 02 de dezembro de 2012 foi pago a Banda Alex e Adriano 
R$ 27.000.00 e em contratac6es efetuadas pela Secretaria de Estado de Cultura, nos dias 27 e 
30/12/12. datas consideradas de alta temporada, foram pagos os valores de R' zつ.uuu,uu e 

R$ 28.000.00. respectivamente. Tamb6m se verificou varia9ao de aproximadamente ど  9V/ nos 
valores pagos A Banda Clima de Montanha. Para esse evento recebeu K$ 3b.000,UU, toaavia, 
a Administracao Regional de Brazlndia pagou a mesma banda o valor de 1(t 19.000,01) em 

raz言o de sua participa戸o no evento da l 7a Festa do Morango, em 1)ノ/09/1 Z. 

No Processo n。  140.000.582/2012, referente ao evento "Brasilia Rodeio 

Show" realizado nos dias 07, 08 e 09 de dezembro de 2012, em que a Administra95o 
Regional do Itapoa contratou a empresa Mundo Tour Agencia de Viagens lurismo e tventos 

Ltda, tamb6m foi verificada varia9ao nos pre9os dos cacfles ae ate 007o. 

A dunla Rick e Rangel recebeu R$ 25.000,00 para apresenta戸o nesse show, 
entretanto. foram constatados pagamentos realizados pela Secretaria de Estado de Cultura nos 
valores de R$ 15.000,00 em eventos ocorridos em 27/04/12 e 26/05/12. Fato semelhante 
ocorreu com a dupla Lucas Prado e Daniel que recebeu R$ 10.000,00 para participa9ao no 
evento, por6m, verificou-se o recebimento de cache no montante de K$6 .000,00 pago peia 
Secretaria de Estado de Cultura, em 02/06/12. 

五JSTFJCATIVI4 DO GESTOR 

O comparativo de pagamento de apresenta96es dos m自sicos em eventos anteriores 
serviu de parmetro para a justificativa do pre9o a ser pago para as contrata96es 
pretendidas na cidade do ltapo. 
Igualmente com todas as classes de artistas e mesmo com outros msicos do referido 
processo. Os representantes desses mロsicos negociam os respectivos caches na 
dependencia de fatores que variam desde o sucesso, evidencia, distncia do local, se 
em companhia de sua banda tradicional, da midia, local ou mesmo se este se 
apresentar com o auxilio de play back. Outra incid己ncia no valor dos caches est na 
recomposi9o de valores afetados pelo i ndice inflacion'rio. 
Nos processos analisados, foi utilizado o criterio de trs contratos/notas fiscais para 
se comprovar o valor das atrac6es. 

ー， ‘ ー．, ，一．“‘ ー』一．ミ讐！?！豊無9eral1CO燃 ■ 
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E compreensivel que as banda/artistas tenham o seu livre poder dc negocia9言o para 
os valores de seus cach6s, quando se reconhece a necessidade de se fazer um 
reajuste nos seus ganhos. Na ocasiao apresentaram-se contratos/notas fiscais que 
comprovaram o valor praticado. 

ANLISE DO CONTROLE INTERNO 

A Unidade nao acrescentou qualquer informa9ao no sentido de elidir as falhas 
apontadas. 

CONCLUSAO RELATIVA AO ITEM D 

A Equipe de Auditoria constatou que as pesquisas de pre9os apresentadas no 
so suficientes para comprovar que os pre9os pagos estao de acordo com o mercado. Ao 
contrhrio, nos casos citados, as pesquisas apresentadas comprovam que os pre9os pagos pela 
Administra戸o Regional do Itapoa estao acima dos praticados no mercado, uma vez que 
foram constatadas varia96es de at6 233%, nos valores pagos a titulo de cach6, fato que indica 
a existencia de nreiuizo ao er自rio distrital 

IV - RECOMENDAC OES 

Em razao das conclus6es apresentadas no presente relat6rio, recomendamosa 
Unidade: 

1) proceder a apura95o de responsabilidade disciplinar, nos termos da Lei 
Complementar n。  840/201 1: 

a) em raz乞o da utiliza9ao indevida da modalidade licitat6ria nas 
contrata96es analisadas (Subitem 2 e 3 da Conclusao relativa ao Item 
A); 
b) em raz百o da nao comprova9ao da efetiva realiza95o dos eventos em 
conformidade com o previsto nos respectivos Projetos B自sicos 
(Conclusao relativa ao Item C); e 
c) em raz5o da nao comprova9ao da compatibilidade dos pre9os corn os 
praticados no mercado (Conclusao relativa ao Item D). 

2) instaurar Tomada de Contas Especial, com fuicro na Resoluc5o 
no lfl)/1000 Ao Tr'r%t 一  em らce d . eYiqtAnhiコ  HP e"nprf‘十”r。”、。”十ハ  1V.( 1770 uu x、i.ii', vuz zuc ui v入isencia oe superraturamento. 
estenuenuo a veritica9ao a todas as contrata96es realizadas durante o 
exercicio de 2012 (Conclusao relativa ao Item D); e 
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3') oroceder 良  s apurac6es necess自rias, nos termos dos artigos 87 e 88 da Lei 

n.。  8.666/1993, c/c o Decreto n.。  26.851/2006, alterado pelo L)ecreto 

n.。  27.069/2006, em face das irregularidades apontadas no presente 
relat6rio, a suscitarem a aplica戸o de san96es aos torneceaores contrataoos 
(Subitem 3 relativo a Conclusao do item A, Conclusao relativa ao itemし, 

Conclusao relativa ao Item D). 

Braslia, 30 de outubro de 2013. 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 
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