
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 11/2016 

DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF 

 

 
 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de auditoria de conformidade realizada 

pela CGDF, em atendimento ao Regimento Interno 

do TCDF 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame das contas de 

2013 da Administração Regional do Plano Piloto – 

RA I perfaz: 

 

Total: R$ 3.485.007,34 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Total: R$ 16.671,97 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Administração Regional do Plano Piloto - RA I 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À SEGETH e ao Ordenador de Despesas da 

Administração Regional do Plano Piloto - RA I 

para conhecimento e manifestação, com vistas ao 

Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF. 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Controladoria-Geral do Distrito Federal 
Subcontroladoria de Controle Interno 

 

 

AUDITORIA EM TOMADA DE CONTAS 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO – 

RA I 

EXERCÍCIO 2013 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administração Regional do Plano Piloto, no 

período de 26/05/2015 a 10/07/2015, objetivando verificar, por amostragem, a conformidade das gestões 

orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional da Unidade no período de 01/01/2013 a 
31/12/2013. 

 

 Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 

 

Mediante as falhas médias 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, contidas no Relatório de Auditoria nº 11/2016 – 

DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de Auditoria de 
REGULARIDADE COM RESSALVAS. 

 

As principais constatações foram as seguintes: 
 

a) Área Pública - pagamentos indevidos realizados pela RA I por serviços prestados pela CAESB e CEB 

à Feira da Torre de TV; 
b) Ausência de memória de cálculo que justifique quantidade solicitada de material de consumo; 

c) Aquisição de software sem o devido trâmite previsto na instrução normativa nº 04/2008 – MPOG; 
d) Ausência de compatibilidade de preço com os praticados no mercado na aquisição de material. 

 

Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos: 
 

- Pagamentos de fornecimento de água e energia comuns aos feirantes, efetuados indevidamente pela 

Unidade, gerando prejuízo ao erário; 
- Possível desperdício de material e má aplicação de recursos públicos; 

- Aquisição de Software AutoCad sem a devida busca ao mercado da existência de Software livre ou 

software público; 
- Prejuízo ao erário estimado em R$ 16.671,97. 

 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à RA I, no seguinte sentido: 
 

- Realizar levantamento das faturas pagas pela Unidade, referente ao fornecimento de água e energia e 

encaminhar para a entidade gestora responsável pela cobrança das taxas de rateio, para fins de 
ressarcimento; 

- Caso não logre êxito, instaurar Tomada de Contas Especial em virtude do prejuízo ao erário, nos 

termos da Resolução nº 102/1998 – TCDF; 
- Atentar-se ao planejamento nas próximas aquisições de material de consumo para manutenção de bens 

imóveis, de modo que haja projeto básico, memória de cálculo, identificação dos locais a serem 

aplicados os referidos materiais, dentre outras informações que justifiquem o dispêndio de recursos 
públicos, bem como seja anexados relatórios circunstanciados pelo executor contendo registros 

fotográficos e notas de serviço emitidas durante a realização do serviço; 

- Instaurar procedimento apuratório para averiguar a responsabilidade pelo descumprimento à legislação 
supracitada neste subitem, estimar o valor e possíveis responsáveis pelo dano, para fins de ressarcimento 

ao erário, conforme Resolução n.º 102, de 15/07/1998, do Tribunal de Contas do Distrito Federal – 

TCDF; 
- Aplicar o previsto no art. 10, inc. IV, alínea a da IN 04/2008 do MPOG, de modo que haja a 

verificação da existência de software livre ou software público, nas próximas aquisições de software; 

- Instaurar procedimento apuratório para averiguar a responsabilidade pelo descumprimento à legislação 

supracitada neste subitem, estimar o valor e possíveis responsáveis pelo dano, para fins de ressarcimento 

ao erário, conforme Resolução n.º 102, de 15/07/1998, do Tribunal de Contas do Distrito Federal – 

TCDF; 
- Atentar-se, durante o planejamento de contratações de obras e serviços de engenharia, para que haja 

pesquisa de preço e consulta à tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil – SINAPI de forma a balizar o procedimento licitatório e justificar os montantes 
despendidos com o serviço/obra contratados.  
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