
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Transparencia e Controle 
Controladoria-Geral 

RELAT6RIO DE AUDITORIA N。 11-201 4ICONT-STC 

Unidade : Administra9ao Regional do Sudoeste/Octogonal 
Processo no: 040.000.913/2013 

Assunto : AUDITORIA DE CONFORMIDADE EM TOMADA DE CONTAS ANUAL 

Exercicio ‘~ 

Senhora Diretora, 

Apresentamos os resultados dos trabalhos de auditoria de conformidade com a 
finalidade de examinar a Tomada de Contas Anual da Unidade acima referenciada, nos 
termos da determina戸o do Senhor Controlador-Geral, conforme Ordem de Servi9o n。. 
132/2013-CONT/STC, de 06/09/2013. 

I - ESCOPO DO TRABALHO 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administra9ao Regional 
do Sudoeste/Octogonal, no perodo de 06/09/2013 a 02/10/2013, objetivando verificar a 
conformidade das contas. 

Nきo foram impostas restri96es quanto ao mdtodo ou a extensao de nossos 
trabalhos. 

A auditoria foi realizada por amostragem visando avaliar e emitir opiniao sobre 
os atos de gesto dos responsaveis pela Unidade, ocorridos durante o exercicio de 2012, sobre 
as gest6es or9amentria, contabil, financeira, patrimonial e suprimentos. 

Foi realizada reuniきo de encerramento em 20/12/2013, com os dirigentes da 

Unidade, para apresenta9ao das constata96es apontadas pela equipe de trabalho. Na referida 
reuniao foi lavrada o documento Apresenta戸o das Constata96es, acostado s fls.203 a 212 do 

processo・  

O presente Relat6rio, na fase preliminar, foi encaminhado ao dirigente maximo 
da Administra9ao Regional do Sudoeste/Octogonal, por meio do Oficio n。  534/2014- 

GAB/STC, de 26/03/20 14, para sua manifesta9きo quanto aos esclarecimentos adicionais ou s 
justificativas para as situa96es constatadas, conforme estabelecido no art. 31 da Portaria n。  89- 

STC, de 21/05/2013. 
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II ・  EXAME DAS PECAS PROCESSUAIS II - EXAME DAS PECAS PROCESSUAIS 

Constam dos autos os documentos e informa96es exigidas pelos arts. 140, 142 
e 148, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela 
Resolu9ao 3 8/90 - TCDF, exceto quanto a apresenta戸o da certidao negativa em nome do 
CPF n。  88190005 1-20, conforme consignado no item 4.1 do presente relat6rio. 

Constam dos autos os documentos e informações exigidas pelos arts. 140, 142 
e 148, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela 
Resolução 38/90 - TCDF, exceto quanto apresentação da certidão negativa em nome do 
CPF n° 881900051-20, conforme consignado no item 4.1 do presente relatório. 

III - IMPACTOS NA GESTAO III - IMPACTOS NA GESTÃO 

Na sequencia serao expostos os resultados das analises realizadas na gesto da Na sequência serão expostos os resultados das analises realizadas na gestão da 
unidade. 

1- GESTAO ORCAMENTARIA 

1.1 - ANALISE DA EXECUCAO ORCAMENTARIO-FINANCEIRA 

Fato 

unidade. 

1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

1.1 - ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA 

Fato 

Relativamente ao cumprimento das metas fisicas e sua correla戸o com a 
execu9ao dos programas de trabalho previstos na Lei Or9amentria Anual a cargo da 
Unidade, a Equipe de Auditoria nao observou compatibilidade plena entre a LOA e os 
resultados analisados, expressos nos quantitativos consolidados nos sistemas eletr6nicos 
SIGGO e SAG, bem como o Relat6rio de Atividades da Unidade anexo ao presente processo, 
conforme demonstrado na tabela abaixo. 

Relativamente ao cumprimento das metas fisicas e sua correlação com a 
execução dos programas de trabalho previstos na Lei Orçamentaria Anual a cargo da 
Unidade, a Equipe de Auditoria não observou compatibilidade plena entre a LOA e os 
resultados analisados, expressos nos quantitativos consolidados nos sistemas eletrônicos 
SIGGO e SAG, bem como o Relatório de Atividades da Unidade anexo ao presente processo, 
conforme demonstrado na tabela abaixo. 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL — RA XXII - 2012 
EXECUÇÃO FINANCEIRA E METAS 

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - LOA — METAS REALIZADAS 
Programa de 

Trabalho 
Despesa 

Autorizada 
(R$) 

Despesa 
Empenhada 

(RS) 

Meta LOA Meta 
Obtida 

15.451.6208.1110.6808 	— 

Execução de Obras 
105.699,37 105.143,73 (100%) Executar obras dc 

urbanizaçao 	- 
5.000 m?2; 

Obras realizadas 
22.000,00m?2; 

15.452.6208.8508.6816 	— 
Manutenção 	de 	Areas 
Ajardinadas 

25.470,00 0,00 Manter 	áreas 
ajardinadas 5.000 
m?2; 

0,00 

25.451.6209.1836.6935 	— 
Ampliação dos Postos de 
Iluminação Pública 

152.356,91 149.272,91 (98%) Instalar 	de 
luminárias (50) 

9 (18%) 

28.846.0001.9050.7087 	— 
Ressarcimentos 
Indenizações 	e 
Restituições 

0,00 0,00 - - 
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04.128.6003.4088.0067 	— 
CapacitaVio de Servidores 

20.935,00 20.870,00 (99,8%) Capacitar 
servidores (5) 

5(100%) 

13.392.6219.3678.0025 	— 
Realiza9ao 	de 	Eventos 
Culturais 

249.707,72 249.415,43 (99,8%) Realizar eventos 
(8) 

10(15%) 

13.392.6219.3678.2702 	— 
Realiza9tio 	de 	Eventos 
Culturais 

400.000,00 280.000,00(70%) - 
Nao previsto cm 

LOA 

15 

15.451.6208.1110.2808 	— 
Realizaçâo 	de 	Obras 
Complementares 

500.000,00 372.516,35(74,5%) Realizar obras 
complementares 

10.000m?2; 

7.000m72; 
(70%) 

Registramos que em pesquisa aos relat6rios gerenciais do Sistema de 
Acompanhamento Governamental (SAG), a Equipe de Auditoria constatou que a Unidade no 
procedeu 良  adequa戸o das metas fisicas de seus programas de trabalho a s altera96es 
or9amentarias ocorridas no exercicio. 

Registramos que em pesquisa aos relatórios gerenciais do Sistema de 
Acompanhamento Governamental (SAG), a Equipe de Auditoria constatou que a Unidade não 
procedeu 	adequação das metas fisicas de seus programas de trabalho as alterações 
orçamentdrias ocorridas no exercicio. 

Na Tabela abaixo,6 apresentada a movimenta9ao financeira da Unidade, 
relativamente ao exercicio examinado, a qual resultou na realiza9ao de 9 programas de trabalho em 
um total de 11 previstos 1 81%. Foram liquidados R$ 4.5 10.646,78, representando 85% da despesa 
autorizada. Ao final do exercicio, a Administra戸o Regional de Sudoeste/Octogonal apresentou 
saldo oramentario no montante de R$ 359.43 1,87. 

Na Tabela abaixo, é apresentada a movimentação financeira da Unidade, 
relativamente ao exercicio examinado, a qual resultou na realização de 9 programas de trabalho em 
um total de 11 previstos - 81%. Foram liquidados R$ 4.510.646,78, representando 85% da despesa 
autorizada. Ao final do exercicio, a Administração Regional de Sudoeste/Octogonal apresentou 
saldo orçamentdrio no montante de R$ 359.431,87. 

TABELA 1~ EXECUCAO ORCAMENTARIA - 2012 TABELA 1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
J Dotado Inicial Dolavlio 

(+) Altera6es 

(-) Credito Bloqueado 

(+) MovimcntaAo 

Despesa Autorizada 

Despesa Empenhada 

Despesa Liquidada 

Credito Disponlvcl 

(+) Alteracties 

(-) Credit° Bloqueado 

(+) Movimentacao 

Despesa Autorizada 

Despesa Empcnhada 

Despesa Liquidada 

Crtdito Disponivel  

4.158.028,00 

1.175.276,00 

25. 754, 10 

0,00 

5.307.549,90 

4.948.118,03 

4.510.646,78 

359.431,87 

4.158.028,00 

1.175.276,00 

25.754,10 

0,00 

5.307.549,90 

4.948.118,03 

4.510.646,78 

359.431,87 

~ 

2- GESTAO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIOS 2 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 

2.1 - AUS血NCIA DE PARECER JURDICO ACERCA DAS MINUTAS 
DOS EDITAIS E CONTRATOS 

2.1 - AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO ACERCA DAS MINUTAS 
DOS EDITAIS E CONTRATOS 

Fato Fato 

Em analise aos Processos nos 302.000.382/2012, 302.000.356/2012 e 
302.000.323/2012, objetos de execu9ao de obras no mbito da Administra戸o Regional do 

Em andlise aos Processos n°s 302.000.382/2012, 302.000.356/2012 e 
302.000.323/2012, objetos de execução de obras no âmbito da Administração Regional do 
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IPROCESSO N.' 	OBJETO 

302 000 382no】2 Constru. o dc quadra302.000. 38212012 
I 	 poncsporuva 

302.000.356/2012帯struAo dc pontosunitrios 

302.000.32312012 Icohtsffucao de pontos dc txi 

302'000.356nol2 
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Sudoeste/Octogonal, conforme tabela abaixo, a Equipe de Auditoria verificou que a Unidade 
nao elaborou os devidos pareceres juridicos a fundamentar os respectivos procedimentos 
licitat6rios, em desacordo com as disposi96es contidas no § 自  nico do 
art. 38 da Lei no 8.666/93. 

1EMPRESA/CNPJ 	CONTRATO 

Engcompany 	レ’ F 一一  

MODALIDADE VALOR RS 

Constru96es Ltda l 	002/2011 Carta Convite 118.587,30 
03563027/0001-80 

ー  
Interfort 

「  

Constru96es Ltda Carta Convite 126.571,90 
13609718/0001-21 

Dutra e Outra Ltda 
13132920/0001-05 

001/2012 Carta Convite 127.357,15 

1. 2 (contratos): Provvel erro de digitad'o por parte da auditada. 

De acordo com a anlise da Equipe aos procedimentos licitat6rios examinados 
foram anexados simples despachos emitidos pela Assessoria T6cnica da Unidade, os quais se 
limitaram a atestar a adequada instru9ao processual visando a realiza9ao dos certames, falha a 
comprometer a eficacia dos controles internos da RA-XXII, em especial relativamente ao 
parcelamento ilegal do objeto a licitar, conforme analisado em item pr6prio no presente 
relat6rio. 

Manifesta戸o do Gestor 

Por meio do oficio n。  1 55/GAB-RA XXII foi encaminhada a seguinte 
justificativa: 

Informamos que a ausencia de parecer juridico acerca das minutas dos editais e 
contratos nos Processos Nos 302.000.382/2012 e 302.000.356/2012 se devem ao 
fato desses editais seguirem padres aprovados pela Procuradoria Geral do Distrito 
Federal. Relatamos ainda, que nao houve m-f por parte da Unidade ou aAo 
deliberada em suprimir tal parecer. 

An貞lise do Controle Interno 

Embora os editais de carta convite obede9am a padroniza9きo pr6via aprovada 
pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, a impropriedade consignada refere-se a ausencia 
de analise juridica de editais com objetos assemelhados, situaao a caracterizar fracionamento 
da despesa, razao por que a equipe de auditoria mant6m a falha apontada no presente subitem. 
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PROCESSO 
N. 

OBJETO 
EMPRESA/CNPJ CONTRATO 

MODALIDADE VALOR RS 

Inteligencia 
302.000.325/2012 Capacitado de servidores Empresarial Lida NE 116/2012 Inexigibilidade 4.500,00 

14237847/0001-07 

Instituto Brasileiro 
de Estudos da 

302.000.379/2012 Capacitado de servidores Administrado NE 129/2012 Inexigibilidade 10.430,00 
Pública 
10454956/0001-17 

.. ,i .. Controladorla-Geral Controladorla-Geral 5 dc 25 5 de 25 

Recomenda恒o Recomendação 

Doravante, a Unidade devera elaborar os devidos pareceres juridicos a 
fundamentar os respectivos procedimentos licitat6rios, de acordo com as disposi96es contidas 
no§u nico do art. 38 da Lei n。  8.666/93. 

Doravante, a Unidade deverd elaborar os devidos pareceres juridicos a 
fundamentar os respectivos procedimentos licitatórios, de acordo com as disposições contidas 
no § único do art. 38 da Lei n° 8.666/93. 

2.2 - AUS血NCIA DE APROVACAO FORMAL DE PROJETO BASICO 
POR AUTORIDADE COMPETENTE 

2.2 - AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO FORMAL DE PROJETO BÁSICO 
POR AUTORIDADE COMPETENTE 

Fato Fato 

A Equipe constatou que os projetos bsicos elaborados pela Unidade referente 
aos Processos nos 302.000.325/2012 e 302.000.379/2012 nao foram precedidos de sua 
aprova叫o por autoridade competente, nos termos do inciso II,§ 2。, do art. 7。, da Lei n。  
8.666/93ー  

A Equipe constatou que os projetos básicos elaborados pela Unidade referente 
aos Processos es 302.000.325/2012 e 302.000.379/2012 não foram precedidos de sua 
aprovação por autoridade competente, nos termos do inciso II, § 2°, do art. 7°, da Lei n° 
8.666/93. 

Sublinhamos que a inexistencia de aprova叫o formal de projeto basico, nos 
termos da legisla戸o de regencia referida no presente subitem, impede o prosseguimento de 
procedimento licitat6rio, entendimento alcan9ado por reiterada jurisprudencia dos 6 rgaos de 
controle externo, como a derivada dos seguintes ac6rdaos exarados pelo Tribunal de Contas 
da Uni乞o (TCU): 

Sublinhamos que a inexistência de aprovação formal de projeto básico, nos 
termos da legislação de regência referida no presente subitem, impede o prosseguimento de 
procedimento licitatório, entendimento alcançado por reiterada jurisprudência dos órgãos de 
controle externo, como a derivada dos seguintes acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas 
da Unido (TCU): 

Ac6rdao 440/2008/TCU Plenrio: 
Licite obras e servi9os de engenharia apenas quando houver projeto basico 
aprovado, com or9amento detalhado em planilhas que expressem a composi9ao de 
todos os seus custos unitrios, conforme o art. 7。,§ 2。, da Lei n。  8.666/1993. 
Ac6rdao 717/2005/TCU Plenrio: 
Abstenha・se de licitar obra ou servi9o sem a pr'via aprova9きo de projeto bsico, que 
defina as caracteristicas, referencias e demais elementos necessrios a perfeita 
compreensao, pelos interessados, dos trabalhos a realizar, em atendimento a s 
exigencias do art. 7。,§ 2。, inciso I, da Lei n。 8.666/1993. 

Acórdao 440/2008/TCU 
Licite obras e serviços de engenharia apenas quando houver projeto basico 
aprovado, com orçamento detalhado em planilhas que expressem a composigão de 
todos os seus custos unitários, conforme o art. 7°, § 2°, da Lei n° 8.666/1993. 
Acórdao 7I7/2005/TCU Plenario: 
Abstenha-se de licitar obra ou serviço sem a prdvia aprovação de projeto basic°, que 
defina as caracteristicas, referências e demais elementos necessirios 	perfeita 
compreensão, pelos interessados, dos trabalhos a realizar, em atendimento as 
exigencias do art. 7°, § 2°, inciso 1, da Lei n° 8.666/1993. 
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Manifesta戸o do Gestor 

Por meio do oficio no 155/GAB-RA XXII foi encaminhada a seguinte 
justificativa: 

Informamos que o fato de nAo constarem nos autos dos Processos Nos 
302.000.325/2012 e 302.000.379/2012 constituIram falhas formais que doravante 
serao observados todos os requisitos legais para deflagra9ao do certame licitat6rio 
por parte desta Unidade. 
Ressaltamos ainda, que o fato do Ordenador da Despesa, Administrador Regional ter 
autorizado a emissAo da Nota de Empenho configura-se como uma aprovaao tcita 
do Projeto Bsico. Contudo, reafirmamos que esta Unidade Administrativa se 
compromete a evitar falhas dessa natureza. 

An自lise do Controle Interno 

A Unidade compromete-se doravante a observar a legisla9ao de regencia 
referida pela equipe de auditoria. Acrescentamos que a autoriza戸o de emissao de nota de 
empenho nao caracteriza "a aprova叫o tdcita de projeto basico", conforme afirma9o 
constante da manifesta9ao da RA XXII, razao por que as justificativas da Unidade nao elidem 
a impropriedade consignada pela Equipe. 

Recomenda戸o 

Cumprir os requisitos legais para deflagra9ao de certame licitat6rio, 
evidenciando a elabora戸o de projeto basico aprovado pela autoridade competente. 

2.3 - IMPROPRIEDADES NA ELABORACAO DO PROJETO BASICO 

Fato 

Constatamos ainda que os projetos bsicos dos Processos 
nos 302.000.379/2012, 302.000.109/2012 e 302.000.325/2012, detalhados na tabela constante 
do presente subitem, nao apresentaram nivel de precisao adequada, em desacordo com os 
requisitos integrantes do inciso IX, art. 6。, da Lei n.。  8.666/1993, em especial relativamente: 

a)a objetiva descri9o e respectiva justificativa do objeto a licitar - cursos de 

atualiza叫o para servidores da RA-XXII; e 

b) ementas dos cursos pretendidos e sua correla9谷o com as atividades 
desenvolvidas no a mbito da RA-XXII. 
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PROCESSO N.' 	OBJETO 	EMPRESAICNPJ CONTRATO MODALII)ADE rVALOR RS 

Instituto Brasileiro 
d e Estudos da 

1302.000.379/2012 ,CaoacitaAo de servidores 	Administrac8o 	NE 12912012 	lnexigibilidadc 	10.430,00 
~ 	 runtにa 

10454956/0001-17 

1ntcIigencia 
302.000.10912012 CapacitaAo de servidores 	Empresarial Ltda 	NE 039/2012 	lnexigibilidadc 	5.940,00 

I 	 14237847/0001-07 

A Equipe verificou tambem que o Projeto Bsico anexo ao Processo no 
302.000.109/2012, incluiu referencia expressa a empresa contratada, situa9ao a caracterizar 

orienta9きo ilegal a fornecedor de servi9os, em fase integrante do procedimento licitat6rio 
(elabora9ao de projeto b自sico) realizado pela RA-XXII. 

Manifesta戸o do Gestor 

Por meio do oficio n。  155/GAB-RA XXII foi encaminhada a seguinte 
justificativa: 

Informamos que diante das impropriedades apontadas pela Equipe de Auditoria, a 
AdministraAo Regional do Sudoeste capacitou servidores a fim de evitar novas 
falhas dessa natureza. 

An貞lise do Controle Interno 

A Unidade compromete-se doravante a observar a legisla戸o de regencia 
referida pela equipe de auditoria e informa haver capacitado servidores a fim de evitar a 
ocorrencia de novas falhas no contexto de aprova9ao de projeto bsico, situa9ao a ser 
verificada em futuros trabalhos de auditoria no a mbito da RA XXII, razao por que mantemos 
a impropriedade consignada. 

Recomenda恒o 

Doravante, observar na elabora戸o de projetos b自sicos o necessrio 
detalhamento do objeto a licitar nos termos do inciso IX, art. 6。, da Lei 8666/93. 
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2.4 - FRACIONAMENTO DE OBJETO LICITATORIO NA 
EXECUCAO DE OBRAS 

Fato 

Em desacordo com o disposto no§ 5。, do art. 23 da Lei 8.666/93, a Equipe de 
Auditoria verificou que a Unidade admitiu a realiza9ao de parcelas de obras assemelhadas, ou 
seja, de identica natureza, em distintos procedimentos licitat6rios (Processos nos 
302.000.382/2012 e 302.000.356/2012), conforme tabela constante do presente subitem, 
situa9ao a caracterizar o fracionamento do objeto contratado em desfavor de modalidade 
licitat6ria superior, consoante reiterada jurisprudencia dos 6 rgaos de controle externo, como a 
derivada do Ac6rd喜o 2080/2007/Plen貞rio, exarado pelo Tribunal de Contas da Uniao (TCU): 

Ac6rd言o 2080/2007 Plen'rio-TCU: 

Realize o planejamento pr'vio dos gastos anuais, de modo a evitar o fracionamento de 
despesas de mesma natureza, observando que o valor limite para as modalidades licitat6rias6 
cumulativo ao longo do exercIcio financeiro, a fim de nao extrapolar os limites estabelecidos 
nos artigos 23,§ 2。, e 24, inciso li, da Lei n。  8.666/1993. 

PROCESSO N．' PROCESSO N.・  CONVITE 
一ー、一一ー一ーー ‘ー 	N' 

302.000.356/2012 02/2012 

302.000.38212012 03/2012 

Valor Total (RS): 

VALOR R$ 
I 

126.571,90 

118.587,30 

245.159,20 

CONTRATADA 

 

OBJETO 

  

Interfort Constru9Oes Ltda-ME 

Engcompany Constsu96cs Ltda 

Constru9l.o de Ponto de Encontro Comunit'rio 

Reforma dc Quadra Policsportiva 

Manifesta戸o do Gestor 

Por meio do oficio n。  155/GAB-RA XXII foi encaminhada a seguinte 
justificativa: 

Informamos que a obra do processo N。. 302.000.356/2012, que tinha por objeto a 
constru9きo de Pontos de Encontro Comunitrio - PEC's caracteriza-se 
primordialmente em instala9且o de equipamentos de gin自stica, pergolados, bancos, 
enquanto o processo N。. 302.000.382/2012 trata-se de reforma de quadra 
poliesportiva, onde os servi9os executados nesta obra nao se assemelham aos 
daquela. 

Ressaltamos ainda, que inicialmente o projeto de constru9ao das PEC's no Sudoeste 
foi encaminhado a NOVACAP, que faria uma licita9きo que englobasse todo o 
Distrito Federal, por6m j自  no fim do exercIcio foi informado a esta Administra叫o 
que as obras nao aconteceriam por possIveis fathas naquele certame. Diante disto, a 
Administra9ao Regional avocou para si a responsabilidade da execu9ao da obra, 
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uma vez que a comunidade havia criado grande expectativa na implanta9ao dos 
equipamentos de ginstica em suas quadras. 
Destarte, a Administra 百o do Sudoeste/Octogonal visou naquele instante o 
cumprimento do principio constitucional da supremacia do interesse pbblico, 
sobrepondo dessa forma, em car自ter excepcional, o principio da anualidade dos 
or9amentos. 
Diante do exposto, solicitamos que essa Secretaria compartilhe com o entendimento 
desta Adminisira戸o que n百o houve parcelamento ilegal dos objetos licitados. 

An'lise do Controle Interno 

A execu9ao de objetos assemelhados, no caso obra de engenharia de mesma 
natureza (edifica9ao de equipamentos publicos, como pontos de encontro comunitrios e 
reforma de quadra poliesportiva) caracteriza o fracionamento da despesa nos termos da 
legisla9含o referida pela equipe, ainda que a Unidade alegue que o objeto do Processo n。  
302.000.356/2012 nao integrasse originalmente seu planejamento de obras (inicialmente a 
obra seria executada pela NOVACAP), conforme constante na manifesta9ao da RA-XXII. 

Ressaltamos que o alegado cumprimento do principio constitucional da 
Supremacia do Interesse Publico nきo se sobrep6e ao da anualidade dos or9amentos, nos 
termos do Acordao TCU citado pela pr6pria Equipe, razao por que consideramos que as 
justificativas dos gestores nao elidem a falha consignada no presente subitem. 

Recomenda戸o 

a) apurar a responsabilidade disciplinar, nos termos do art. 214 da Lei 
Complementar n.。  840/2011, para apurar a responsabilidade pelo descumprimento a 
legisla9ao supracitada neste subitem; e 

b) observar o principio da anualidade dos or9amentos mediante o planejamento 
prdvio dos dispendios anuais a cargo da Unidade, de modo a evitar o fracionamento de 
despesas da mesma natureza. 

2.5 - FRACIONAMENTO NOS SERVIOS DE APOIO E ESTRUTURA 
PARA A REALIZACAO DE EVENTOS 

Fato 

A anhlise dos Processos nos 302.000.073/2012 e 302.000.193/2012, tambdm 
revelou a ocorrencia do parcelamento dos servi9os de instala9ao de palco e fornecimento de 
som, luz, gerador e banheiros quimicos na realiza9きo dos eventos constantes da tabela abaixo, 
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dentro do mesmo exercicio financeiro, contratados pela RA-XXII mediante sucessivos atos de 
dispensa de licita9ao, com fundamento no art. 24, I da Lei n。  8.666/93, em desacordo com a 
legisla9ao de regencia: 

OBJ ElO 

Contrata8o dc servi9os dc fornecimento dc 
estrutura dc palco, som, luz, gerador c banheiros 
qumicos para a rcaliza9flo dos cvdntos 
comemorativos do 9o aniversrio do 
Sudoeste/Octogonal, nos dias 18, 19 e 20 de maio 
dc 2012 

Contrata'ao de servi9os dc fornecimento de 
estrutura de palco, som, luz, gerador e banheiros 
quImicos para a realiza9ao do evento 2" Cultura na 
Pra9a, nos dias 07 e 08 dc julho dc 2012 

VALOR RS 

7.950,00 

7.400,00 

Valor Total (RS): 15,350,00 

A Equipe registra que o parcelamento dos servi9os analisados neste subitem foi 
corroborado por pareceres da Assessoria Juridica da Regiao Administrativa do 
Sudoeste/Octogonal (ASTEC - RA XXII), apensados aos processos analisados. 

Manifesta戸o do Gestor 

Por meio do oficio n。  I 55/GAB-RA XXII foi encaminhada a seguinte 
justificativa: 

Observamos que houve entendimento equivocado desta Administra叫o na 
interpreta叫o da norma legal, e a fim de evitarmos que fatos dessa natureza voltem a 
ocorrer, estamos realizando o planejamento anual das despesas de modo a evitar o 
fracionamento de despesas da mesma natureza. 

An貞lise do Controle Interno 

A Unidade reconhece a falha consignada pela Equipe de Auditoria e se 
compromete a observar a legisla戸o de regencia referida no presente subitem. 

Recomenda戸o 

a) proceder a apura9ao de natureza disciplinar, nos termos do art. 214 da Lei 
Complementar n.。  840/2011, para apurar a responsabilidade pelo descumprimento a 
legisla9ao supracitada neste subitem; 
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b) observar o principio da anualidade dos or9amentos mediante o planejamento 
pr6vio dos dispendios anuais a cargo da Unidade, de modo a evitar o fracionamento de 
despesas da mesma natureza; e 

c) observar na emissao de pareceres t6cnicos de competencia da Assessoria 
Juridica da RA-XXII a hip6tese ou ocorr己ncia ftica de situa9ao a caracterizar o 
fracionamento do objeto licitat6rio. 

2.6 - AUS血NCIA DE REALIZACAO DE CERTAME LICITAT6RIO NA 
CONTRATA叫O DE FORNECEDOR DE SERVIOS 

Fato 

Em analise aos Processos n。  302.000.109/2012, 302.000.379/2012 e 
302.000.325/2012, a Equipe de Auditoria verificou que a Unidade nao realizou licita9ao na 
contrata戸o de servi9os t6cnicos profissionais especializados na capacita9きo de servidores, 
contrariando disposi9ao contida no caput do art. 2。  da Lei Federal n。  8.666/93 e o principio 
constitucional da obriga9ao de licitar dos entes p立blicos, a teor do inciso XXI do art. 37 da 
Constitui9ao Federal/88. 

O exame dos referidos processos revelou ainda: 

a) os atos de inexigibilidade reportados no presente subitem foram 
suportados por pareceres emitidos pela Assessoria T6cnico-Jurdico da 
Unidade com fundamento no Parecer 0726/2008 - PROCAD/PGDF; 

b) nao ha nos autos examinados justificativa tdcnica 良  realiza9ao dos tres 
cursos contratados: "1) Contrata9ao Direta"; "2) Forma9きo e Aperfei9oamento 
de Lideres"; e "3) Planilha de Composi9きo de Custos e Forma戸o de Pre9os"; e 

c) embora tenha contratado os servi9os de treinamento de servidores por 
atos de inexigibilidade, constavam dos processos analisados propostas de 
pre9os de tres concorrentes distintos para a realiza9ao dos cursos pretendidos, 
as quais orientaram a estimativa de custo da Unidade, situa9ao a caracterizar a 
ausencia de singularidade do objeto e a impor o procedimento licitat6rio, nos 
termos da legisla戸o de reg6ncia e do paragrafo 79, "b", do pr6prio Parecer 
0726/2008 - PROCAD/PGDF, verbis (grifo nosso): 

A norma autorizadora da contrata叫o direta para a participa9昏o de servidores em 
curso aberto e o art. 25, inciso II, combinado com o§ 1。, da Lei no 8.666/93, que 
preve a inexigibilidade de licita9きo para a contrata9きo de servi9os t6cnicos que 
preencham tr6s requisitos: 
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a) estejam relacionados no art. 13 da mesma Lei; 
b) tenham natureza singular; 
c) sejam prestados por profissionais ou empresas de not6ria especializa叫o. 

Manifesta戸o do Gestor 

Por meio do oficio n。  155/GAB-RA XXII foi encaminhada a seguinte 
justificativa: 

Informamos que n甘o houve m自  f por parte da Administra叫o ao inexigir a licita叫o 
para capacita9ao dos servidores. Esta Unidade Administrativa pautou-se no Parecer 
N。  726/2008-PROCAD/PGDF, em especial o item N。. 82, que segue: 
VI - treinamento e aperfei9oamento de pessoal; [...] 
82. Esse, alis,' o entendimento do Tribunal de Contas da Uniao, conforme se 
verifica da anlise dos julgados a seguir transcritos: 
Ademais, assiste razao aos gestores quanto a regularidade da contrata9ao de 
treinamento mediante inexigibilidade de licita9ao, uma vez que este Tribunal j自  
decidiu, em sess且o plenria de 15/7/ 1998, considerar que as contrata96es de 
professores, conferencistas ou insirutores para ministrar cursos de treinamento ou 
aperfeioamento de pessoal, bem como a inscri叫o de servidores para participa9きo 
em cursos abertos a terceiros, enquadram-se na hip6tese de inexigibilidade de 
licita9ao prevista no inciso 11 do art. 25, combinado com o inciso VI do art. 13 da 
Lei n。  8.666/1993 (Decisきo n。 439/1998 ・  TCU). 
Nesse sentido, defendo o posicionamento de que a inexigibilidade de licita9きo, na 
atual realidade brasileira, estende-se a todos os cursos de treinamento e 
aperfeioamento de pessoal, fato que pode e deve evoluir no ritmo das mudan9as 
que certamente ocorrero no mercado, com o aperfei9oamento das t'cnicas de 
elabora9ao de manuais padronizados de ensino. Essa evolu9百o deve ser 
acompanhada tanto pelos gestores como pelos 6 rgきos de controle, no a mbito de suas 
atua6es. 
Assim, desponta, a meu ver, com clareza que a inexigibilidade de licita9ao para 
contrata9ao de treinamento e aperfei9oamento de pessoal, na atualidade,6 regra 
geral, sendo a licita叫o exce9ao que deve ser averiguada caso a caso pelo 
administrador. (Decisao n。 439/1998 - TCU).2 - (negritamos). 
Diante do exposto, ratificamos que nao houve m自  f por parte da RA X くII em 
dispensar a licita戸o na contrata9ao das empresas e que sero acatadas as 
recomenda96es dessa Secretaria de Transparencia e Controle em processos futuros. 

An'lise do Controle Interno 

A inexigibilidade de licita9ao decorre das caracteristicas de singularidade do 
objeto a licitar, condi9ao nao observada no presente caso em que os servi9os t6cnicos- 
profissionais contratados sao amplamente ofertados pelo mercado, situa9ao a impor a 
realiza9ao do procedimento licitat6rio, razao por que mantemos a falha consignada no 
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presente subitem, ainda que a Unidade se comprometa a adotar as recomenda96es constates 
em nosso relat6rio preliminar. 

Recomenda恒o 

a) proceder 	a 	apura95o 	disciplinar, 	nos 	termos 	do 
art. 214 da Lei Complementar n.。  840/2011, para apurar a responsabilidade pelo 
descumprimento a legisla9ao supracitada neste subitem; e 

b) abster-se de inexigir licita戸o em face da ausencia comprovada nos autos da 
singularidade do objeto pretendido. 

2.7 - APLICAいO DE MULTA POR INEXECUCAO CONTRATUAL 
EM DESACORDO COM A LEGISLACAO 

Fato 

Em analise ao Processo n。  302.000.323/2012, objeto de constru9ao de quatro 
pontos de t'xi no a mbito da RA-XXII, a Equipe de Auditoria observou que a Unidade aplicou 
multa no montante de R$ 12.608,35 ao credor Construtora Dutra & Dutra Ltda (CNPJ n。  
13.132.920/0001-05), em razao da inexecu9ao da segunda e u ltima etapa do cronograma 
fisico-financeiro anexo ao Contrato de Execu9ao n。  001/2012 (R$127.357,15), em desfavor 
de penalidade de maior grau, em atendimento aos incisos II e III do art 4。  do Decreto n。  
26.85 1/2006, conforme revisao de contas realizada pela Equipe resumida nas tabelas abaixo: 

Mem6ria de CAlculo da Unidade 

Data Inicial de 
Contagem da 	N"mero de dias de atraso 
Inexecu'o 

04/06/20 13 	 30 dias 

Mem6ria de C'lculo Elaborada pela Equipe 

Data Inicial de 
N'mero de dias de atraso Contagem da 	N'mero de di8s de atm 

Inexecu9Ao 

05/04/20 13 	 59 dias 

Fundamento Legal 

Inciso I do art.4o do 
Decreto no26.851/2006 

Valor em R$ 

12.608,35 

Valor em R$ 
燕券f 

32.350,72 + 6.367,85= 
38.718,57 

Fundamento Legal 

Incisos II e 111 do art.4o 
do Decreto 

n。26.851/2006 
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A anhlise conduzida pela Equipe revelou ainda: 

a) em respostaa Solicita9ao de Auditoria n。  10/2013, a Unidade informou que 
teria considerado como data inicial para a contagem de dias em atraso das obras o dia 
19/06/20 13, nos termos de manifesta9きo, nao datada, do executor contratual constante dos 
autos (fl.356); 

b) a Equipe considera, contudo, que a contagem dos dias em atraso deve ser 
iniciada a partir da data de encerramento de vigencia da obriga9ao, expressa em contrato sem 
a respectiva entrega do objeto pactuado pelo credor: 04/04/20 13; 

A Equipe informa ainda que a Unidade comprovou durante os trabalhos de 
campo o saneamento das seguintes pendencias no contexto do processo analisado: 1) 
apropria9ao de ap6lice de seguro no valor de R$ 6.367,85, apresentada pelo credor no 
contexto do Contrato de Execu9ao no 1/2012, a titulo de abatimento da multa aplicada; e 2) 
publica9ao em imprensa oficial do extrato de distrato integrante dos autos. 

Registramos que em resposta a Solicita9ao de Auditoria no 10/2013, a RA- 
XXII se comprometeu a interditar ao uso publico das estruturas remanescentes dos pontos de 
txi nao concluidos pela empresa contratada, em face de manifesta戸o do executor contratual 
que noticia nos autos examinados indicios de inseguran9a derivados de falhas observadas na 
primeira etapa das obras. 

Manifesta戸o do Gestor 

Por meio do oficio n。  155/GAB-RA XXII foi encaminhada a seguinte 
justificativa: 

Informamos que encaminhamos a diferen9a da multa constante da mem6ria de 
clculo desta Unidade e a elaborada pela equipe de auditoria, em atendimento o 
Inciso II e III do Art. 4。  do Decreto 26.851/2006 foi publicada no Di自rio Oficial n。. 
77, de 16 de abril de 2014, posteriormente, o processo ser自  encaminhado a 
Procuradoria Geral do Distrito Federal, visando acionar judicialmente a Construtora 
Dutra & Dutra LTDA ME, no sentido de restituir o valor do debito apontado pela 
Equipe de Auditoria. 
No que tange a Solicita9ao de Auditoria N。. 10/2013, que trata da interdi9ao das 
estruturas dos pontos de taxi, informamos que novo procedimento ja foi adotado e 
que as obras esto em andamento, dentro do prazo estipulado pelo novo edital. 
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An言lise do Controle Interno 

Em face da manifestaao da Unidade consideramos atendidas as 
recomenda96es constantes de nosso relat6rio preliminar, situa9乞o contudo que nao elide a 
falha assinalada pela Equipe, razao por que mantemos a impropriedade apontada no presente 
subitem. 

A interdi9ao ao uso publico de estruturas remanescentes de pontos de txi no 
concluidos no mbito da RA-XXII dever自  ser objeto de verifica9ao em futuros trabalhos de 
auditoria, se for o caso. 

Recomenda9o 

Efetuar gest6es junto a Procuradoria Geral do Distrito Federal, visando acionar 
judicialmente a empresa supracitada, no sentido de restituir o valor do d6bito apontado pela 
Equipe de Auditoria. 

2.8 - INEXECUCAO PARCIAL DE OBJETO CONTRATADO - OBRAS 
DE CONSTRUCAO DE POSTOS COMUNITARIOS 

Fato 

Em andlise ao Processo n。  302.000.356/20 12, referente a constru9きo de pontos 
de encontro comunitrio (FEC) no a mbito da RA-XXII, a Equipe de Auditoria constatou a 
inexecu9きo parcial do objeto contratado no montante de R$ 1.418,18, em decorrencia da 
ausencia de instala戸o dos seguintes equipamentos integrantes de projeto bsico, conforme 
inspe戸o fsica realizada em 23/09/2013: 

Qtde 
Valor 

UnitArio 
VALOR RS 

C6d. 
Servi9o e 
Insumo 

Insumos e Servi9os Unid 

742281001 74228/001 Banco de concreto aparente Largura = 45cm e m 6 R$110,39 662,34 
10cm espessura sobre dois apoios do mesmo 
material com se叫o lOx3Ocm 

73967/002 Plantio de 自  rvore com altura maior que 2,00 
metros 

un 14 RS36,76 514,64 

73967/00 1 Arbusto com altura maior que 1,00 metro un 8 ・ R$30,15 241,20 

TOTAL 1.418,18 
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Em rela戸o aos bancos de concreto, apenas 4 unidades de 1,50m foram 
localizadas, totalizando 6 metros lineares dos 12 previstos. A equipe consigna que em 
inspe9ao fsica, a Unidade nao comprovou a existencia das rvores e arbustos tamb6m 
contemplados em planilha or9amentria. 

02 UNIDADES DE BANCO DE CONCRETO SQSW 105 02 UNIDADES DE BANCo DE CONCRETO SQSW5O4 

A analise conduzida pela Equipe revelou ainda as seguintes irregularidades: 

a) a Unidade pagou os equipamentos nao instalados no contexto da execu9o 
da P Etapa do Contrato de Obras n。  02/2011, conforme NL n。  2013NL00044 e PP n。  
2013PP00034, processadas na liquida9云o da despesa da Nota fiscal n。  065, de 20/03/2013, 
emitidas pelo credor CNPJ no 13.609.718/0001-21; e 

b) nao ha no contexto dos autos analisados justificativa circunstanciada a 
esclarecer a nao instala9ao dos equipamentos, a qual deveria ser consignada nos relat6rios de 
execu9ao do objeto contratado, nos termos do art. 41 do Decreto n。  32.598/20 10 

Informamos que apesar das irregularidades consignadas no presente subitem, a 
RA-XXII processou os respectivos termos provis6rio e definitivo do objeto contratado (fis. 
323 e 332). 

Em resposta a Solicita9ao de Auditoria n。  09/2013, a Unidade apresentou, por 
meio do Oficio 292/20i3/GAB-RAXXII, de 25/09/2013, notifica戸o (Oficio 290/2013/GAB- 
RAXII) endere9ada a empresa vencedora do certame, com intuito de sanar as inconsistencias 
apontadas na execu9ao do objeto, estabelecendo prazo de 5 dias para a instala9ao dos itens 
ausentes. 
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Vale ressaltar que em nova inspe9きo fsica realizada no dia 26/09/2013, 
observamos o plantio de 自  rvores pela empresa notificada, conforme registro fotografico que 
segue: 

PLANTIO DE ARVORES SQSW5O4 
	

PLANTIO DE ARVORES SQSW5O4 

Manifesta戸o do Gestor 

Por meio do ofcio n。  155/GAB-RA XXII foi encaminhada a seguinte 
justificativa: 

Conforme apontado no pr6prio Relat6rio Preliminar de Auditoria, as irregularidades 
apontadas neste item (plantio de rvore e bancos de concreto) foram sanadas por 
parte da empresa vencedora do certame. Doravante, os executores designados por 
esta Unidade seguiro fielmente a Cartitha do Executor de Contrato da SEPLAG. 

An'lise do Controle Interno 

Informamos que, no momento da apresenta叫o das constata96es da Unidade a 
Equipe de Auditoria verificou, por meio de vistoria fisica, que a Unidade saneou as falhas 
consignadas no presente subitem, razao por que consideramos pertinentes as providencias 
adotadas pela RA-XXII. 
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2.9 - AUS倉NCIA DE CADASTRAMENTO DAS OBRAS NO SISTEMA 
SISOBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF 

Fato 

Em consulta ao sistema SISOBRAS, mantido e desenvolvido pelo Tribunal de 
Contas do Distrito Federal - TCDF, verificamos o nao cadastramento das obras executadas 
pela RA-XXII no exercicio de 2012, em desacordo com o que prescreve o art. 2。, da 
Resolu9ao n.。  191/2008 do TCDF, a saber: 

Art. 2。ー  Caber aos6 rgaos e entidades distritais contratantes de obras publicas a 
ado叫o tempestiva dos seguintes procedimentos: 
I - registrar e manter atualizadas no SISOBRAS as informa96es sobre aprova96es de 
projetos, obten96es de licen9as, licita96es, contrata96es, acompanhamento da 
execu9ao fisica e financeira e demais informa96es requeridas pelo Sistema ora 
institufdo; 
II ・  manter atualizado o cadastro de servidores respons自veis pelo registro e 
manuten9ao dos dados e informa96es no SISOBRAS; 
III ・  acessar, at6 o dia 10 (dez) de cada mes, o m6dulo Pendencias, providenciando 
os ajustes que se fizerem necessrios. 
§1。 Dever各o ser registradas no SISOBRAS as informa96es sobre as obras cujo valor 
seja igual ou superior ao limite que obriga a realiza叫o de licita叫o na modalidade 
convite, inclusive as contratadas por meio de dispensa ou inexigibilidade de 
licita9ao, que se enquadrem na mesma situa叫o. 
§2。 As informa96es devero ser registradas no prazo de 10 (dez) dias u teis, 
contados da data da formaliza戸o do ato administrativo correspondente. 
§ 3。  0 registro da informa9きo ' de responsabilidade do jurisdicionado, nao 
caracterizando anuencia do Tribunal no que concerne a regularidade dos atos e das 
despesas informadas. 
§40 E facultativo o registro de informa96es relativas a obras cujo valor seja inferior 
ao previsto no§ 1。  deste artigo. 
§5。  A falta de atendimento ao disposto nesta Resolu9ao caracteriza descumprimento 
de decisao do Tribunal, sujeitando o respons自vel s penalidades previstas no art. 57 
da Lei Complementar n.。  01/1994. 

Em resposta a Solicita9ao de Auditoria no 06, de 09/09/2013, a Administra9o 
se manifestou por meio do Ofcio no 02/2013/GEOFICノRA)(XII, de 10/09/2013, informando 
o cadastramento de dois servidores na data de 10/05/2013, situa9きo confirmada pela Equipe 
em consulta ao extrato de registros do SISOBRAS. 

Manifesta戸o do Gestor 

Por meio do oficio n。  155/GAB-RA XXII foi encaminhada a seguinte 
justificativa: 
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Conforme apontado, j自  solicitamos junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal o 
cadastro de servidores no SISOBRAS a fim de cumprirmos fielmente os dispositivos 
legais que tratam do acompanhamento de obras e contratos em que a Administra戸o 
Regional do Sudoeste/Octogonal for parte. 

An'lise do Controle Interno 

O cadastramento de servidores junto ao TCDF nao elide a falha apontada no 
presente subitem, que se refere a ausencia do registro de obras no sistema SISOBRAS do 
TCDF, raz乞o por que mantemos a impropriedade consignada no presente subitem. 

Recomenda恒o 

a) realizar o registro tempestivo das informa96es sobre aprova96es de projetos, 
obten96es de licen9as, licita96es, contrata96es, acompanhamento da execu9きo fisica e 
financeira no SISOBRAS, observando que a ausencia do registro sujeita o responsavel a s 
penalidades previstas no art. 57 da Lei Complementar n.。  0 1/1994; e 

b) atentar para o cumprimento na integra do art. 2。, da Resolu9ao n.。  191/2008 
do TCDF. 

2.10 - AUS血NCIA DE RELAT6RIOS CIRCUNSTANCIADOS NOS 
SERVIOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA, LIMPEZA E CONSERVACAO 

Fato 

Verificamos a ausencia dos Relat6rios de Execu9ao dos servi9os de 
fiscaliza9ao, de responsabilidade do servidor matricula n。  136680-7, referente aos servi9os de 
vigilncia durante o perodo de outubro a dezembro de 2012, em desacordo com a Portarias 
SGA no 29, de 25/02/2004, SEPLAG n。222, DE 30/12/2010 , c/c o art. 41 do Decreto n。  
32.598/2010 e a Ordem de Servi9o n。84/UAG/SEPLAG, de 26/04/2001. 

Embora o pagamento da despesa de servi9os de vigilncia seja centralizado na 
Secretaria de Estado de Planejamento e Or9amento do Distrito Federal, nao se constituindo 
objeto do presente exame, os relat6rios de execu9ao no a mbito da RA-XXII deveriam ser 
processados nos termos da legisla9百o referida pela Equipe, para posterior envio a SEPLAG. 
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Manifesta戸o do Gestor 

Por meio do oficio n。  155/GAB-RA XXII foi encaminhada a seguinte 
justificativa: 

Informamos que os Relat6rios Circunstanciados referentes a este item, foram 
entregues tempestivamente, no entanto houve uma falha de arquivamento por parte 
dos executores na pasta entregue a equipe de auditoria, conforme c6pias em anexo. 

Diante disso, comunicamos aos servidores designados como executores dos 
contratos de vigilncia e de limpeza e conserva叫o que observem a Cartilha do 
Executor e que encaminhem tempestivamente a Secretaria de Planejamento os 
relat6rios, observando o disposto na Portaria N。. 29 SGA, em especial o Art. 50, 

An言lise do Controle Interno 

Em sua manifesta戸o a Unidade admite a falha formal consignada pela Equipe 
e informa haver recomendado a seus executores de contratos de vigilncia, limpeza e 
conserva9ao observncia a legisla9ao de regencia referida no presente subitem. 

Recomenda恒o 

Doravante, realizar o adequado arquivamento dos Relat6rios de Execu9乞o de 
Contratos nos termos da legisla9ao referida pela Equipe. 

2.11 - EMISSAO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
REALIZADO POR SERVIDOR NAO DESIGNADO 

Fato 

Ainda no contexto da andlise dos Processos nos 302.000.382/2012 e 
302.000.356/2013, a Equipe de Auditoria constatou que os termos definitivos de recebimento 
dos objetos contratados foram processados pelos executores dos respectivos contratos de 
execu9ao de obras e pelo Diretor de Obras, servidores matriculas n。  1654480-3 e n。1651382- 
7, respectivamente, nきo designados formalmente pela Administra9きo Regional do 
Sudoeste/Octogonal, em desacordo com a norma contida no art. 73, I, "b", da Lei n。  8.666/93, 
verb is: 

Art.73 Executado o contrato, o seu objeto ser recebido: 
b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de 
observa9ao, ou vistoria que comprove a adequa戸o do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 desta Lei; 
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Manifesta恒o do Gestor 

Por meio do oficio n。  155/GAB-RA XXII foi encaminhada a seguinte 
justificativa: 

Informamos que nao houve m自  f por parte da Administraao em emitir os Termos 
de Recebimento assinados pela Executora do Contrato e pelo Diretor de Obras e 
comprometemo-nos a designar formalmente, inclusive na imprensa oficial, comissao 
de recebimento de obras e servi9os desta Unidade. 

AnAlise do Controle Interno 

Em sua manifesta叫o a Unidade admite a falha consignada pela Equipe 
situa9ao a ser verificada em futuros trabalhos de auditoria, razao por que mantemos a falha 
consignada pela Equipe. 

Recomenda戸o 

Observar doravante no Recebimento de Obras o requisito legal de nomea9きo 
formal de comissao ou servidor designados para o recebimento definitivo de obras 

3- GESTAO CONTABIL 

3.1 - AUS血NCIA DE CONTABILIZAいO DE CRDITOS DE 
NATUREZA NAO TRIBUTARIA A CONTA DE PERMISSIONARIOS A RECEBER 

Fato 

Em analise ao Balancete Contabil de encerramento da Unidade, a equipe de 
auditoria verificou que nao existiam registros contbeis a titulo de crdditos de natureza nao 
tributaria, derivados de pre9o publico devido por ocupantes de reas publicas a qualquer titulo 
no a mbito da RA-XXII. Em fun9各o da constata9ao foi emitida Solicita9ao de Auditoria n。  
07/2013, cuja resposta esclareceu haver cr6ditos pendentes de contabiliza9ao, conforme tabela 
abaixo: 

CRtDITO A CONTABILIZAR 

Por Engenho Publicitrio 

Por Ocupaao de Quiosque 

Por Area Ocupada por Toldos 

TOTAL 

Iontc: Resposta' Solicita9o dc Auditoria no 07,2013 

 

VALOR R$ 

 

  

36.046,38 

2.181.34 

48.244,26 

86.505,64 
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Manifesta戸o do Gestor 

Por meio do oficio no i 55/GAB-RA XXII foi encaminhada a seguinte 
justificativa: 

Informamos que as providencias cabfveis jA estAo sendo tomadas na Gerencia de 
Or9amento e Finan9as desta Unidade, auxiliada pela Secretaria de Estado de 
Fazenda a fim de contabilizar os creditos pendentes dos permissionrios desta RA. 

An貞lise do Controle Interno 

Em consulta ao sitema SIGGO a Equipe de Auditoria verificou a permanencia 
da impropriedade consignada no presente subitem, razao por que mantdm as recomenda96es 
constantes do nosso relat6rio preliminar. 

Recomenda戸o 

a) contabilizar a conta de Permissionrios a Receber todo e qualquer crddito de 
natureza nきo tributria derivado de outorga de 自  reas publicas, procedendo, de imediato, ao 
registro dos valores nao ativados at6 o presente exercicio, conforme analisado no presente 
subitem; 

b) observar os termos das Decis6es TCDF referidas no presente subitem, 
relativamente a outorga de uso de reas publicas a qualquer titulo; e 

c) estabelecer rotinas administrativas visando ao encaminhamento mensal de 
comunica9乞o circunstanciada a Fiscaliza9ao de Atividades Urbanas da sua jurisdi9ao acerca 
da situa9ao individual dos ocupantes permissionrios de rea publica, com vistas a contribuir 
com as a96es de fiscaliza戸o de reas publicas no a mbito da RA-XXII. 

3.2 - SALDO CONTABIL INDEVIDO NA CONTA OBRAS EM 
ANDAMENTO DO ATIVO IMOBILIZADO 

Fato 

Em anlise ao Balancete Contbil de encerramento do exercicio em exame, a 
Equipe de Auditoria verificou que a Conta Contabil c6digo 142119100 - Obras em 
Andamento, permanecia com saldo contabil devedor no montante de 
R$ 385.7 13,93, derivado da ausencia de recebimento definitivo de obras realizadas no mbito 
da RA-XXII, no exercicio examinado, conforme resposta encaminhada pela Unidadea 
Solicita9ao de Auditoria n。  7/2013. 
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A Eauine informa aue a Unidade comprovou durante os exames de campo o 
envio dos Oficios nos 275 e 276/GAB/RA-XXII a Coordena9ao (lera! de F'atrimonio, cia 
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, solicitando baixa parcial no valor de R$ 

245.159,20 do saldo referido no presente subitem. 

Manifesta頭o do Gestor 

Por meio do oficio n。  155/GAB-RA XXII foi encaminhada a seguinte 

justificativa: 

As baixas dos valores j自  estao sendo providenciados pela Gerncia de Finan9as 
juntamente com a Contabilidade da Secretaria de Fazenda. Doravante, sero 
observados os processamentos tempestivos dos termos de recebimento definitivo das 
obras, a fim de dar a baixa cont自bil de saldo de credores visando o nao 
comprometimento da consistencia contbil do Balan9o Patrimonial da Unidade. 

An血lise do Controle Interno 

Em consulta ao sistema SIGGO, a Equipe de Auditoria verificou a 

perman己ncia da impropriedade contabil, apontada no presente subitem, razao por que 
mantemos a recomenda9ao constante em nosso relat6rio. 

Recomenda戸o 

Observar a baixa tempestiva de saldos cont自beis registrados na conta contdbil 

Obras em Andamento mediante a emissao de termo definitivo de recebimento de obras. 

3.3 - SALDO CONTABIL NA CONTA INSS - SEVICOS DE 

TERCEIROS 

Fato 

Em an自lise ao grupo de contas do Passivo Circulante da Unidade, a Equipe de 
Auditoria verificou que a Conta Contabil c6digo 211110400 - INSS de Terceiros, apresentava 
saldo credor no valor de R$ 3.3 15,66, resultante do nao recolhimento tempestivo pelo 
Tesouro Distrital de contribui9ao previdenciria retida na fonte no valor de R$ 940,3 6, em 
razao da ausencia de emissao de Previsao de Pagamento (PP) no exercicio de 2008, segundo 
resposta encaminhada pela Unidade a Solicita9ao de Auditoria n。  7/2013, situa9ao que 

permanecia pendente de regulariza9きo at6 o t6rmino dos exames de campo 
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Manifesta9豆o do Gestor 

Por meio do oficio n。  155IGAB-RA XXII foi encaminhada a seguinte 
justificativa: 

Informamos que adotamos providencias para recolher o valor principal do INSS, 
conforme Detatha as Notas de Cr6dito Adicional 2014NA00002 e 2014NA00003, 
que solicitam a altera叫o no QDD para liquida叫o dos valores principais. 

Em rela9ao a diferen9a do valor atual para o principal, ser instaurado procedimento 
para identificar quem deu causa ao nao recolhimento tempestivo objetivando o 
ressarcimento dos valores aos cofres p自blicos. 

An豆lise do Controle Interno 

Em consulta ao sistema SIGGO, a Equipe de Auditoria verificou a 
permanencia da impropriedade consignada no presente subitem. 

Lembramos a Unidade que a eventual concessao de cr6dito adicional visando o 
pagamento de despesas de exercicios anteriores, conforme informada pela RA-XXII, nao 
elide a apura戸o de responsabilidade pelo nao recolhimento tempestivo da obriga9o 
previdenciria apontada, nos termos de recomenda9ao constante do nosso relat6rio preliminar. 

Recomenda戸o 

Adotar procedimento administrativo visando apurar a responsabilidade pelo 
n乞o recolhimento tempestivo da obriga戸o previdenciria consignada no presente subitem. 

4- CONTROLE DA GESTAO 

4.1 - AUS血NCIA DE CERTIDAO DE REGULARIDADE FISCAL 

Fato 

Em cumprimento a letra "b" do inciso I do art. 140 da Resolu9ao n。  
38/90/TCDF a Equipe de Auditoria informa a inexistencia nos presentes autos da certido 
negativa de regularidade fiscal em nome do servidor CPF n。  881.900.051-20, nos termos do 
item 6.2 do Relat6rio TCA n。  22/2013/Coordena9ao de Tomadas de Contas/Subsecretaria de 
Contabilidade (fis. 04 a 15). 
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Em consulta ao sitio da Secretaria de Estado de Fazenda do DF na data de 
03/10/20 13 nきo foi obtida a certidきo negativa em nome do referido servidor. 

Em consulta ao sitio da Secretaria de Estado de Fazenda do DF na data de 
03/10/2013 não foi obtida a certidão negativa em nome do referido servidor. 

V - CONCLUSAO V - CONCLUSÃO 

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

GESTÃO SUBITEM CLASSIFICAÇÃO 

GESTÃO CONTÁBIL  3.1 e 3.3 Falhas Graves 

GESTÃO CONTÁBIL  3.2 Falhas Médias 

GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E 
SERVIÇOS  

2.1, 2.9 ,2.10 e 2.11 Falhas Formais 

GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E 
SERVIÇOS  

2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 Falhas Graves 

GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E 
SERVIÇOS 

2.2 e 2.3 Falhas Médias 

Brasi1ia,R de setembro de 2014. Brasilia, 	de setembro de 2014. 

SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARENCIA DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL 
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