
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 17/2016 

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 Núcleo 

Bandeirante – RA VIII perfaz: 

 

Total: R$ 7.152.607,69 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Total: R$ 680.698,41 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Administração Regional do Núcleo Bandeirante - 

RA VIII 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À SEGETH e ao Ordenador de Despesas da 

Administração Regional do Núcleo Bandeirante - 

RA VIII para conhecimento e manifestação, com 

vistas ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - 

TCDF. 

 

 

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

 

 

AUDITORIA EM TOMADA DE CONTAS ANUAL 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE RA VIII EXERCÍCIO 2013 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administração Regional do Núcleo Bandeirante, 

no período de 22/05 a 03/06/2015, objetivando verificar, por amostragem, a conformidade das gestões 

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

Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
Mediante as falhas médias 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 e 4.1 e falhas graves dos 

subitens 2.2, 2.6, 2.9, 2.10 e 5.1, contidas no Relatório de Auditoria nº 17/2016 – 

DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de Auditoria de 
IRREGULARIDADE das contas. 
 

As principais constatações foram as seguintes: 

a) Ausência de anotação/registro de responsabilidade técnica pela elaboração dos projetos e orçamento 
de obras e serviços de engenharia; b) Fracionamento de licitação de objetos de mesma natureza em 

obras e serviços de engenharia; c) Homologação e adjudicação de objeto a licitante que não possui 

capacitação técnica compatível com a descrição das obras previstas no projeto básico; d) Ausência de 
planilha de composição de custos unitários, de BDI, de encargos sociais e de comprovação de pesquisa 

de preços praticados no mercado; e) Contratação de obra com preço unitário superior ao constante do 

projeto básico, em desacordo com as condições editalícias; f) Contratação de profissionais do setor 
artístico por preço superior ao praticado no mercado; g) Ausência de segregação de funções em processo 

de contratação de profissionais do setor artístico; h) Falta de isenção na elaboração de propostas em 

procedimento licitatório; i) Banda ou artista utilizando-se documentos de outra banda ou artista para 
justificar o valor da proposta de preços; j) Irregularidades nos pagamentos e recebimento de obras; k) 

Irregularidades na elaboração de Projeto Básico; l) Pendências na incorporação de bens imóveis; m) 

Falhas no acompanhamento e conciliação de contas contábeis; n) Falhas na conciliação da conta 
Devedores por Créditos e Reversões a Regularizar; o) Falhas nos controles dos permissionários; p) 

Ausência de conciliação da conta Permissionários a Receber; q) Pendências relativas ao Inventário 

Físico Patrimonial de Bens Móveis e de Bens Imóveis; r) Irregularidades na cessão de uso de bem 
imóvel da Administração Regional. 
 

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

- Execução de procedimento licitatório sem a observância de previsão legal de anotação/registro de 
responsabilidade técnica junto ao órgão ou conselho profissional; 

- Possível responsabilização do dirigente da Unidade em face do descumprimento de norma que 

regulamenta a profissão de profissional habilitado; 
- Contratações antieconômicas à Administração e Restrição à competitividade; 

- Homologação de certame e adjudicação de objeto a empresa que não cumpriu condições editalícias; 

- Dificuldade de mensuração dos critérios utilizados para a determinação dos orçamentos, da verificação 
da adequação das propostas e avaliação de sua compatibilidade com o objeto que se quer contratar; 

- Habilitação e adjudicação de objeto do Convite a licitante que descumpriu condições editalícias; 

- Prejuízo ao erário com valor estimado em R$47.369,00; 
- Ausência de sistemática de conferência das ações realizadas e controles internos que evitem a 

ocorrência de fraudes e desvios; 

- Possível dano ao erário estimado em R$45.000,00; 
- Superfaturamento de quantidades causando prejuízo ao erário, com valor estimado em R$66.424,13; 

- Ausência de incorporação definitiva ao patrimônio da Unidade dos bens; 

- Baixa fidedignidade dos lançamentos contábeis; 
- Avaliar junto ao órgão central de contabilidade do GDF e junto à Procuradoria Geral do DF a 

possibilidade de inscrição dos débitos em dívida ativa; 

- Evasão de receita, descontrole de arrecadação e desvirtuamento do espaço urbano; 
- As demonstrações contábeis não refletem a situação patrimonial da Unidade, Patrimônio não 

incorporado à Unidade e Deterioração do patrimônio da Unidade; 

- Prejuízo ao erário estimado em R$521.905,28, face dos pagamentos realizados pela Administração 
Regional pelo fornecimento de serviços de água e esgoto e energia elétrica, enquanto o bem imóvel se 

encontrava em posse de terceiros. 
 

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

- Exigir a anotação de ART/RRT para a elaboração de projetos e orçamentos para a contratação de obras 

e serviços de engenharia pela Unidade; 
- Instaurar procedimento apuratório nos termos da LC nº 840/2011e, caso evidenciado prejuízo ao 

erário, instruir procedimentos para a instauração de TCE, conforme Resolução nº 102/98 - TCDF; 

- Doravante, consultar a área demandante da contratação acerca da comprovação da aptidão técnica das 
licitantes para executar determinado objeto licitado; 

- Convocar a empresa contratada para que promova a restituição dos valores pagos acima do valor 

grafado na planilha orçamentária da Administração; 
- Atentar para o princípio da segregação de funções, designando servidores distintos nas etapas de 

elaboração de projeto básico, justificativa e execução contratual; 

- Providenciar, em um prazo de até 60 dias, o encaminhamento à DGPAT, dos documentos solicitados 
pela Coordenação Geral de Patrimônio; 

- Promover a conciliação e acompanhamento tempestivo dos saldos contábeis; 

- Notificar em um prazo de até 60 dias, os ocupantes de feiras e de bancas de jornal e revistas a fim de 
regularização na Administração Regional (Licença de Funcionamento) e na Subsecretaria das Cidades 

(Termos de Permissão de Uso não-Qualificado); 

- Demandar junto ao Administrador Regional para que possa determinar à DISERV, que em um prazo 
de até 60 dias, promova a competente atualização dos permissionários que ocupam espaços públicos, de 

modo que se façam tempestivamente os lançamentos contábeis a título das taxas a serem arrecadadas; 

- Instituir em até 30 dias, comissão destinada à regularização da carga patrimonial; 
- Instaurar TCE a fim de determinar o montante do prejuízo ao erário e indicar os responsáveis pela 

execução e fiscalização do Termo de Concessão de Uso de Bem Imóvel do DF nº 01/2013. 

Janeiro/2016  


