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

RELATORIO DE AUDITORIA N.。  06/2015 - DIRAGHJCONAG/SCIJCGDF 

Processo n: 040.000.893/2013 

Unidade: 	Administra9ao Regional deA guas Claras 
Assunto: AUDITORIA DE CONFORMIDADE EM TOMADA DE CONTAS ANUAL 
Exercicio: 2012 

J:oIha: 
Proc.: 040.000.893/2013 
Rub ・ 	Mat. no 	 

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更o do Senhor Controlador-Geral, conforme Ordens de Servi9o 
n 308/201 2-CONT/STC e no 21/201 l - CnNJT/czTr 

I - ESCOPO DO TRABALHO 

de Aguas 姦ごb驚農器o農お器認認oマa器器dminist2 e I膿諸豊  
11/06/2013, objetivando verificar a conformidade das Contas da Administra9ao Regional de
Aguas Claras, no exerccio de 2012 

trabalhos. 
Nao foram impostas restri96es quanto ao mdtodo ou a extens甘o de nossos 

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, contbil, financeira, patrimonial e de suprimentos. 

Encaminhamos a Unidade, por meio do Oficio n。  2.282/2014 - GAB/STC, de 
19 de dezembro de 2014, o Relat6rio Preliminar de Auditoria n。  18/2014-DIRAG-lI 
/CONAG/CONT-STC, objetivando dar conhecimento das constata96es obtidas pela equipe de 
auditoria, para que os gestores pablicos se manifestaram e apresentaram esclarecimentos 
adicionais, justificativas, ou documentos comprobat6rios a respeito dos atos e fatos 
administrativos sob sua responsabilidade, no prazo de 15 dias. Contudo, a Unidade nao 
encaminhou sua manifesta戸o dentro do prazo solicitado. 
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II ・  EXAME DAS PECAS PROCESSUAIS II - EXAME DAS PEÇAS PROCESSUAIS 

Constam dos autos os documentos e informa96es exigidas pelos art. 140, 142 e 
148, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela 
Resolu9百o 38/90 - TCDF. 

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

III - IMPACTOS NA GESTAO 

Na sequencia serao expostos os resultados das an自lises realizadas na gestao da 

III - IMPACTOS NA GESTÃO 

Na sequência serão expostos os resultados das andlises realizadas na gestao da 

unidade. 

1- GESTAO OR 】AMENTARIA 

1. 1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUcAO ORcAMENTARIA E 

FINANCEIRA 

talidade. 

1 - GESTÃO ORCAMENTARIA 

1. 1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA 

A Lei Oramentria Anual n.。  4.744 de 29 de Dezembro de 2011, publicada no 
DODF de 30 de dezembro de 2011, referente ao exerccio 2012, destinou a uniaaae 
Orcamentaria da Administra9ao Regional de Aguas Claras, recursos da oraern ue 

R$ 15.2questo,喫器撲 em virtude das alteraem despesas autorizadasごamentvalor d【監ocorridas no$ 13.613.952鍔icio emO total 

empenhado pela UO, em questo, foi da ordem de R$ 12.424・053,71 equivalente. a 91,2070 aa 

despesa autorizada, no sendo verificada descentraliza9ao de creditos or9amentarios a outras 

Unidades Gestores. 

A Lei Orçamentária Anual n.° 4.744 de 29 de Dezembro de 2011, publicada no 
DODF de 30 de dezembro de 2011, referente ao exercicio 2012, destinou Unidade 
Orçamentiria da Administração Regional de Aguas Claras, recursos da ordem de 
R$ 15.265.715,00, que em virtude das alterações orçamentirias ocorridas no exercicio em 
questão, resultaram em despesas autorizadas no valor de R$ 13.613.952,47. 0 total 
empenhado pela UO, em questao, foi da ordem de R$ 12.424.053,71 equivalente a 91,26% da 
despesa autorizada, não sendo verificada descentralização de créditos orçamentirios a outras 

Unidades Gestores. 

UO 11122 e UG 190122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE AGUAS CLARAS (RS) 

Dotacio Inicial  15.265.715,00 

Alteracao:  -1.626.108,00 

Cancelamento  -9.099.460,00 

Suplementaello  7.473.352,00 

Movimentaclio  
0,00 

Bloqueado  
0,00 

Indisponivel 
25.654,53 

Dotaclio Autorizada  13.639.607,00 

Autorizado 
13.639.607,00 

Contingenciado 
25.654,53 

Despesa Autorizada  13.613.952,47 

Empenhado  12.424.053,71 

Liquidado 
11.699.339,64 

A Liquidar  
724.714,07 

Disponível 1.189.898 76 

Fontc: SIGGO/DISCOVERER Fonte: SIGGO/DISCOVERER 

Verificamos ainda, que a Unidade Gestora da Administra9ao Regional de 
Aguas Claras recebeu recursos orament貞rios das Secretarias de Estado de Cultura, de Meio 
Ambiente e Recursos Hidricos, de Obras e de Esporte, nos valores de RS 630.000,00, 

Verificamos ainda, que a Unidade Gestora da Administração Regional de 
Aguas Claras recebeu recursos orçamentirios das Secretarias de Estado de Cultura, de Meio 
Ambiente e Recursos Hidricos, de Obras e de Esporte, nos valores de R$ 630.000,00, 
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R$ 450.000,00, R$ 159.712,3 1 e R$ 200.000,00 respectivamente, executados no Exercicio de 

2012.  
R$ 450.000,00, R$ 159.712,31 e R$ 200.000,00 respectivamente, executados no Exercicio de 
2012. 

UG 190122- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE AGUAS CLARAS 

UO 11122 16101 21101 22101 34101 

Soma 
Nome da UO 

ADMINISTRAÇÃO 
REGIONAL DE AGUAS 

CLARAS 

SECRETARIA DE 
ESTADO DE 

CULTURA DO 
DISTRITO 
FEDERAL 

SECRETARIA DE 
ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE E 
RECURSOS 

HIDRICOS DO 
DISTRITO 
FEDERAL 

SECRETARIA DE 
ESTADO DE 
OBRAS DO 
DISTRITO 
FEDERAL 

SECRETARIA DE 
ESTADO DE 

ESPORTE DO 
DISTRITO 
FEDERAL 

Dotaçao Inicial 15.265.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.265.715,00 

Alteraello: -1.626.108,00 630.000,00 450.000,00 159.712,31 200.000,00 -186.395,69 

Cancelamento -9.099.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.099.460,00 

Suplernentaclo 7.473.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.473.352,00 

Movimentado 0,00 630.000,00 450.000,00 159.712,31 200.000,00 1.439.712,31 

Bloqueado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

lndisponiv el 25.654,53 0,00 0,00 0,00 0,00 25.654,53 

Dotacio 
Autorizada 

13.639.607,00 630.000,00 

... 

450.000,00 159.712,31 200.000,00 15.079.319,31 

Autorizado 13.639.607,00 630.000,00 450.000,00 159.712,31 200.000,00 15.079.319,31 

Contingenciado 25.654,53 0,00 0,00 0,00 0,00 25.654,53 

Despesa 
Autorizada 

13.613.952,47 630.000,00 450.000,00 159.712,31 200.000,00 15.053.664,78 

Empenhado 12.424.053,71 628.000,00 450.000,00 154.907,68 200.000,00 13.856.961,39 
Liquidado 11.699.339,64 628.000,00 450.000,00 154.907,68 200.000,00 13.132.247,32 

A Liquidar 724.714,07 0,00 0,00 0,00 0,00 724.714,07 

Disponfvel 1.189.898,76 2.000,00 0,00 4.804,63 0,00 1.196.703,39 
Fonte: SIGGO/DISCOVERER Fonte: SIGGO/DISCOVERER 

Os valores empenhados pela Unidade Gestora da Administra9ao Regional de A guas 
Claras, para execu9ao dos Programas de Trabalho previstos para o exercicio de 2012 alcan9aram o 
montante de R$ 13.856.961,39 distribuidos nos seguintes tipos de despesa: 

Os valores empenhados pela Unidade Gestora da Administração Regional de Aguas 
Claras, para execução dos Programas de Trabalho previstos para o exercicio de 2012 alcançaram o 
montante de R$ 13.856.961,39 distribuidos nos seguintes tipos de despesa: 

Valor Empenhado por Tipo de Despesa - Exercício 2012 
Administração Regional de Aguas Claras— UG 190122 

Classificação Valor Empenhado % 
Folha de pagamento 6.187.757,76 45% 
Inexigivel 3.880.542,31 28% 
Convite 2.678.340,18 19% 
Dispensa de Licitação 1.000.137,53 7% 
Pregão sem Ata 64.560,08 0% 
Adesão a Ata de Registro de Preços 37.131,68 0% 
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM 8.491,85 0% 

Total 13.856.961,39 100% 
Fonte: SIGGO/DISCOVERER Fonte: SIGGO/D1SCOVERER 

O quadro acima demonstra que 45% dos valores empenhados se referem a 
pagamento de pessoal; quanto s demais despesas ocorridas, destacamos: a Inexigibilidade de 
Licita9ao (28%), a Carta Convite (19%) e a Dispensa de Licita9谷o (7%). 

0 quadro acima demonstra que 45% dos valores empenhados se referem a 
pagamento de pessoal; quanto As demais despesas ocorridas, destacamos: a Inexigibilidade de 
Licitação (28%), a Carta Convite (19%) e a Dispensa de Licitação (7%). 
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Percertu'I Empen ト  io por Sub?tenrda Despesa 
R XX. Adniinistra'o Regional de Aguai Claras 

E.xceo Grupo de Despesa 01. Pessoal 

Percentual Empenhado por Subitem da Despesa 
RA XX - Administraçao Regional de Aguas Claras 

Exceto Grupo de Despesa 01 • Pessoal 
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2- GESTAO FINANCEIRA 2 - GESTA0 FINANCEIRA 

2.1 - DEMONSTRATIVO DOS VALORES EMPENHADOS E 
LIQUIDADOS COM DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL 

2.1 - DEMONSTRATIVO DOS VALORES EMPENHADOS E 
LIQUIDADOS COM DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL 

Verificamos que Unidade Gestora da Administra9ao Regional de A guas Claras teve 
como maiores valores empenhados, no exercicio em an自lise, excluindo-se as despesas vinculadas a 
pagamento de pessoal, os subitens de despesa classificados como Edifica叫o (24%), Exposi96es, 
Congressos, Conferncias e Espet自culos (19%) e Festividades e Homenagens (16%), Outros Servi9os 
(15%); conforme apresentado na tabela e gr自fico a seguir: 

Verificamos que Unidade Gestora da Administraçâo Regional de Aguas Claras teve 
como maiores valores empenhados, no exercicio em andlise, excluindo-se as despesas vinculadas a 
pagamento de pessoal, os subitens de despesa classificados como Edificação (24%), Exposições, 
Congressos, Conferências e Espetáculos (19%) e Festividades e Homenagens (16%), Outros Serviços 
(15%); conforme apresentado na tabela e grifico a seguir: 

Exercício 2012 
Administrack Regional de Aguas Claras: UG 190122 

Empenhado/Liquidado em Custeio e Capital por Subitem da Despesa - Conta Contábil: 292130200 

CLASSIFICAÇÃO EMPENHADO % 
EMPENHADO 

LIQUIDADO 
6/0 

LIQUIDADO 
EDIFICAÇÃO 2.004.099,98 24% 1.607.423,32 21% 
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E 
ESPETÁCULOS 

1.529.600,00 19% 1.529.600,00 20% 

FESTIV WADES E HOMENAGENS 1.347.000,00 16% 1.347.000,00 18% 
OUTROS SERVIÇOS 1.225.000,00 15% 994.000,00 13% 
OBRAS E URBANIZAÇÃO 448.852,51 5% 448.852,51 6% 
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 437.217,76 5% 437.217,76 6% 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CIVIL 402.400,37 5% 402.400,37 5% 
OUTROS 828.985,82 10% 731.948,41 10% 
Total Empenhado/Liquidado para Custeio e Capital 8.223.156,44 100% 7.498.442,37 100% 
Fonte: SIGGO/DISCOVERER Fonte: SIGGO/DISCOVERER 
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3- GESTAO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIOS 

3.1 - FALHAS NAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS, 
ESPECIFICACOES E CADERNO DE ENCARGOS NOS PROJETOS BASICOS DE 
ENGENHARIA 

3 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 

3.1 - FALHAS NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 
ESPECIFICAÇÕES E CADERNO DE ENCARGOS NOS PROJETOS BÁSICOS DE 
ENGENHARIA 

Em anlise aos Processos, abaixo relacionados, verificamos que as planilhas 
or9amentarias do Projeto Bdsico nきo apresentaram as pesquisas de custos unitarios de 
servi9os, e constatamos tambdm, que as especifica96es tdcnicas e os cadernos de encargos 
eram gen6ricos. 

Em andlise aos Processos, abaixo relacionados, verificamos que as planilhas 
orçamentarias do Projeto Básico não apresentaram as pesquisas de custos unitários de 
serviços, e constatamos também, que as especificações técnicas e os cadernos de encargos 
eram genéricos. 

Processos Objeto Empresa CNPJ Valor R$ 

300.000.0582012 
ConstrucAo de quadra de 
futebol de grama 
sintEtica 

IMPLANTA 
CONSTRUCOES LTDA 841908000128 146.519,12 

300.000.353/2012 

Reforma de parquinhos 
infantins (playgrounds) 
nas Qds 102, 204 e 301 e 
nas QS 11 e Qs 06/08 - 
limpeza, 
complementacito de areia 
lavada, drenagem, 
pintura c substituicao de 
brinquedos 

MHS 
EMPREEND1MENT 
CONST. E 
1NCORPORADORA 
LTDA. 

3138540000124 146.126,74 

300.000.235/2012 
 	asaltica e meios fios 

Adequação do sistema 
viário - pavimentagSo CONSTRUTORA JW 

LTDA. 33454232000179 145.325,51 

300.000.289/2012 

	  QS 06/08 

Construello de pista de 
bicicross/motocross no 
parque areal, próximo 

FMG CONSTRUÇOES 
E INCORPORAÇOES 
LTDA 

5243015000102 142.944,88 

300.000.294/2012 

Reforma de quadra de 
areia para esporte de 
futevolci, incluindo 
retirada dc toda areia 
existente, criactio de 
drenagem para Aguas 
pluviais, construcao dc 3 
(tits) quiosques, reaterro 
compactado das valas e 
fornecimento de areia 
lavada fina, no Parque 
do Areal, 

SKALA 
CONSTRUTORA 
LTDA 

6878908000189 145.878,02 

300.000.134/2012 

Reforma e recuperaello 
dc 3 quadras 
poliesportivas no Parque 
de Aguas Claras, duas 
quadras na QS 05 do 
Areal 

SKALA 
CONSTRUTORA 
LTDA 

6878908000189 145.816,83 

300.000.059/2012 

Constniek de quadra dc 
futebol de areia no 
Parque Ecológico de 
Aguas Claras 

ENGCOMPANY 
CONSTRUÇÕES LTDA 3563027000180 145.195,37 

300.000.561/2011 Construeao de pista de 
skate na praça da estactio 
18 sul 

ENGIX 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA. 

3422281000169 146.187,93 
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Na anlise dos Processos, acima relacionados, que tinham como objeto a 
realiza9ao de obras de urbaniza戸o, observamos que a ausencia do perfil do terreno original 
no estudo do projeto b自sico dificultou a avalia9ao dos quantitativos da terraplanagem, bem 
como a anlise dos quantitativos de corte e aterro. 

Constatamos nas planilhas or9amentarias destes Processos relacionados as 
seguintes ocorrencias: duplica9ao dos quantitativos previstos para servi9o de transporte, a 
generaliza9ao da Distancia Mddia de Transporte (DMT) na distncia de 10 km e equivocos 
nos quantitativos de aterro compactado, que nao restaram esclarecidos, devido a ausencia da 
mem6ria de c自lculo. 

Causa 

m自  qualidade na elabora9豆o do Projeto B'sico; 
ausencia de detalhamento do Projeto B自sico; 
deficiencia na capacita戸o dos servidores na analise de planilhas or9amentrias; e 
rotatividade de servidores 

Consequencia 

a)  
b)  
c)  

planilha or9ament自ria com possiveis itens duplicados e com sobrepre9o; 
objeto contrato em qualidade e seguran9a inferior ao desejado; e 
possivel pagamento indevido 

Recomenda96es 

a) elaborar projetos bsicos com nivel de detalhamento capaz de definir de 
forma completa e justa o objeto a ser contratado; e 

b) cumprir o disposto no inciso IX, art. 60 da Lei n。  8.666/93. 

3.2 - I'REJUiZO POR DUPLICIDADE NOS QUANTITATIVOS DA 
PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO 

Ao analisar os Processos, abaixo relacionados, observamos a duplica9ao de 
quantitativos nas planithas or9amentrias do Projeto B自sico, uma vez que nos itens de 
terraplanagem, constava em planilha: Corte, transporte e descarga at6 10 km e a repeti9ao do 
servi9o: Transporte de material para DMT 10km 
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Processo Objeto Empress CNPJ Valor (RS) 

300.000 561/2011 
Construeao de pista de 
skate na praga da estaclto 
18 sul 

ENGIX 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA 

3422281000169 146.187,93 

300.000.235/2012 
Adequaello do Sistema 
viário - pavimentaello 
asfidtica e meios fios 

CONSTRUTORA JW 
LTDA. 

33454232000179 145.325,51 

300.000.059/2012 

I 

Construelto de quadra de 
futebol de areia no 
Parque Ecológico de 
Aguas Claras 

ENGCOMPANY 
CONSTRUÇÕES LTDA 

3563027000180 145.195,37 

Segue na tabela abaixo a quantifica叫o do prejufzo estimado, considerando o 
pagamento pela medi戸o em duplicidade de quantitativos: 

Segue na tabela abaixo a quantificação do prejuízo estimado, considerando o 
pagamento pela medição em duplicidade de quantitativos: 

PROCESSO DESCRIÇÃO QUANTIDADE (m2) PREÇO (RS) 
300.000.561/2011 Transporte de material para Dm-r 10km 640 6473,60 
300.000.235/2012 Transporte de material para DMT 10km 719 7667,95 
300.000.059/2012 Transporte de material para DMT 10km 56,45 575,77 
TOTAL 14.717,32 

Ao examinar o Processo n。  300.000.289/2012, Constru9きo de pista de 
bicicross/motocross no parque areal, prximo QS 06/08, FMG CONSTRUCOES E 
INCORPORACOES LTDA, CNPJ 52430150001-02. R$ 142.944.88. observamos aue houve 
aupiica9ao ue servi9os entre os itens da terraplanagem e os itens m自ciuinas. eauinamentos e 
outros oa constru9ao civil, visto que na composiCao unitaria dos serviCos de terraolana2em ld 
se encontra o custo horario de equipamentos. 

Ao examinar o Processo n° 300.000.289/2012, Construção de pista de 
bicicross/motocross no parque areal, pr6ximo QS 06/08, FMG CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇOES LTDA, CNPJ 52430150001-02, R$ 142.944,88, observamos que houve 
duplicação de serviços entre os itens da terraplanagem e os itens máquinas, equipamentos e 
outros da construção civil, visto que na composição unitiria dos serviços de terraplanagem ji 
se encontra o custo hordrio de equipamentos. 

Segue na tabela abaixo a quantifica9ao do prejuizo estimado do Processo 
supracitado, considerando o pagamento pela medi9きo em duplicidade de quantitativos de 
terraplenagem: 

Segue na tabela abaixo a quantificação do prejuizo estimado do Processo 
supracitado, considerando o pagamento pela medição em duplicidade de quantitativos de 
terraplenagem: 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE PREÇO (RS) 
Locaçâo de betoneira 1 mês 478,82 
Ferramenta 1 conjunto 399,60 
LOCAÇÃO 	DE 	CAMINHÃO 
BASCULANTE 4M2 

80 hora 3.680,00 

Loentto de motoniveladora 140 HP 48 hora 8.308,32 
Trator de esteira 305 HP 104 hora 11.924,64 
Retro escavadeira hidráulica 104 hora 11.024,00 
Trator de porte médio 104 hora 8.350,16 
Caminhao pipa 15 mil films 9 unidades 3.231,00 
Pit carregadeira articulada de porte médio 67 hora 7.638,00 
TOTAL 55.034,54 

R$ 69.75 1,86. R$ 69.751,86. 
Diante do exposto fica evidenciado um prejuizo estimado no valor de Diante do exposto fica evidenciado um prejuízo estimado no valor de 
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Causa 

a)  
b)  
c)  

ausencia de estudo detalhado na elabora9ao do Projeto B自sico; 
deficiencia na capacita9ao dos servidores; e 
rotatividade de servidores. 

Consequencia 

a) sobrepre9o nos valores do contrato; e 
b) pagamento indevido de itens da planilha or9amentria. 

Recomenda戸o 

Instaura9ao de Tomadas de Contas Especial pela Subsecretaria de Tomada de 
Contas Especial da STC, conforme previsto na Resolu9ao n.。  102/98, do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal - TCDF, objetivando apurar o prejuizo e indicar os respons自veis. 

3.3 - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA ORDEM DE SERVIO 
N。  2, DE 25/01/2012, DA SUBSECRETARIA DE LICITACOES E 
COMPRAS/SEPLAG 

O Processo n。  300.000.074/20 12 foi autuado visando a contrata9ao de empresa 
especializada em fornecimento de estrutura, para realiza9ao do evento "PRE CARNAVAL", 
realizado nos dias 11 e 12/02/2012, na Pra9a da QS 06/08 na Vila Areal (fl. 02). 

Como objeto do Projeto Bsico, foi apresentada a necessidade de loca9ao de: 
palco, sonoriza9ao de mdio porte, sistema de ilumina9きo de mddio porte e painel de Led, 
cujo detalhamento consta a s fis. 07 e 08 

Visando a estimativa de pre9o do servi9o a ser contratado, a Administra9o 
Regional de A guas Claras apresentou uma u nica proposta de pre9os, no valor total de 
R$ 102.000,00 (fis. 13 e 14), conforme consta na Ata de Abertura do Convite no 001/2012 - 
RA XX (fl. 101). 

Posteriormente foram inseridos documentos relativos a dota9きo or9amentria, 
aprova頭o do Projeto Basico e dados da Comissao Permanente de Licita叫o - RA XX, Edital 
do Convite e Anexos; finalizando com a aprova恒o da ASTEC - RA XX, por meio do Parecer 
Tdcnico 012/2012 (fis. 47 a 50). Por6m, tal procedimento 6 de competencia da Subsecretaria 
de Licita96es e Compras/SEPLAG, cujas instru96es sao dispostas anualmente em Ordem de 
Servi9o especifica, sendo que para o exercicio de 2012 houve a publica戸o da Ordem de 

Servi9o n。2, de 25/01/2012 (DODF no 19, de 26/01/20 12 1 pag.4), somente sendo dispensado 
o encaminhamento de processos incluidos no artigo 4, in verhis: 
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Art. 40 EstA dispensado o encaminhamento a Subsecretaria de Licita6es e Compras 
os nrocessos licitatrios: 
I. Arnoarados oelo art. 25 da Lei no 8.666/1993. Contudo, deverao ser enviaaos 
DeloS OrRAos da AdministraCao Direta A Procuradoria (leTal do LHstrltO reaerai e, 
nos casos de interesse das entidades da Adrninistra9ao indireta, as suas respecuvas 
Procuradorias JurIdicas, a exce9Ao de fornecimento de peri6dicos (art. 25, caput) e 
participaAo de servidores em "curso aberto" (arts. 25, II, c/c 13, VI), com base no 
Parecer Normativo n.。  726/2008-PROCADIPGDF; 
11. Referentes a contrata叫o de artistas, observadas s exigencias constantes do 
Parecer n。  393/2008-PROCADIPGDF, aprovado pelo ExcelentIssimo Senhor 
Governador. 
Pargrafo" nico As contrata96es com base nos incisos II, IV, V, VIII, X, XI, XII, 

XIII, XV, XVI,XXVII e XXVII諜II, XVIII, XIX,art. 24 da Lei n濃XXI,6/199揺器濃＃・ XXIV, XXV, XXVI,enviadas pelos rgos 

da Administra叫o Diretaa Subsecretaria de Licita96es e Compras para a devida 
instru9且o processual. 

Relatamos ainda, que foi utilizado o Edital de Carta Convite aprovado pelo 
Decreto n 28.360 de 17/10/2007, publicado no DODF n。  201 de 18/10/2007, que 
estabelece modelo padro de carta-convite com objetivo de contrata 乞o de empresa para a 
execu9ao de obras, e nao para contrata96es desta natureza. 

Contudo, consta como vencedora da licita きo em apre9o a empresa MARC 
SISTEM - MDA SOM LUZ ESTRUTURAS ESPECIAIS (CNPJ 042305930001/33), no 
valor de R$ 79.600,00, Contrato n 002/20 12 (DODF n。  88, de 07/05/2012 - p自g. 43), tendo 
como executor o servidor nomeado mediante publica9ao no DODF n。  88, de 07/05/2012 ー  
p自g. 28, descrito na cl自usula s6tima do contrato em questo, o qual nao atestou a nota fiscal 
2641, emitida em 14/02/2012. 

Ap6s a realiza9ao do evento, foi elaborado Relat6rio de Atividades "Pr6- 
Carnaval na Vila Areal", bem como incluidas fotos do evento, sendo observadas fotografias 
da apresenta9きo noturna de passistas de escolas de samba, com uma minima participaao da 
popula9ao local (fls. 135 e 139). Neste ponto observamos que constam itens fornecidos pela 
empresa contratada, os quais nきo foram previamente previstos no Projeto Bsico, Edital de 
Licita9ao e Contrato, sendo: banheiros quimicos, alambrados, barricadas, fechamento, tendas 
medindo lOx 10 e 06x06, brigadistas e seguran9a patrimonial. 

Sendo assim, concluimos ter havido diversas falhas no procedimento 
ぎtatono, oem corno na exeeu9ao e liquida9ao do contrato, firmado pela Administra9きo 
Kegionai ae A guas Liaras, a saber: 

. 

para o servi9o pretendido; 
U 

U 

solicitados; 

ausencia de competencia para realizar procedimentos licitat6rios 

ausencia de pesquisa de pre9o com no mfnimo trs propostas; 
execu9ao/fornecimento de servi9os/materiais nきo previamente 

ausencia de atesto na nota fiscal; e 
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baixo n自mero de participantes da comunidade local, conforme 
demonstrado nas fotos constantes no processo em tela. 

Mediante Memo, n。  16/2013 DAG/RA XX, de 05/06/2013, foi informado que 
os processos que se encontravam irregulares foram encaminhados a Casa Civil por se tratar de 
processo relativo a abertura de sindicancia de administrador regional, onde a Administra9o 
Regional de A guas Claras/RA XX nao tem a competencia de agir. 

Causa 

の  
b) 
c) 

deficiencia na capacita9ao dos servidores; 
desconhecimento do normativo; e 
rotatividade de servidores. 

Consequencia 

a) ausencia de competencia para realizar procedimentos licitat6rios para o 
servi9o pretendido; 

b) ausencia de pesquisa pr6via de pre9o com no minimo trs propostas; 
e) execu9ao/fornecimento de servi9os/materiais nao previamente solicitados; e 
d) baixo nmero de participantes da comunidade local, conforme demonstrado 

nas fotos constantes no processo em tela. 

Recomenda戸o 

Instaurar sindicncia, nos termos do art. 214 da Lei n。. 840/2011, para apurar a 
responsabilidade pelo descumprimento a legislaao supracitada neste subitem e caso fique 
configurado prejuizo ao errio, adotar procedimento tendo em vista a instaura9ao de Tomada 
de Contas Especial pela Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da Secretaria de 
Transparencia e Controle, conforme previsto na Resolu9ao n.。  102, de 15/07/1998, do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF. 

3.4 - TRANSFER血NCIA IRREGULAR DE RECURSOS A 
INSTITUIOES PRIVADAS A REVELIA DAS NORMAS DE CONTRATACAO E 
LICITACAO, COM ENQUADRAMENTO IRREGULAR NO PARECER 
NORMATIVO N。  0393/2008 - PROCAD, RELATIVO A CONTRATA叫O DE 
SHOWS E EVENTOS. 

A tabela a seguir apresenta o resumo das contrata96es efetuadas e as 
irregularidades observadas, tendo como base juridica o Parecer Normativo n 393/2008 ー  
PROCADIPGDF, o qual se refere a contrata9谷o de shows e eventos no a mbito do Distrito 

Federal. 
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Isto posto, passaremos a descrever alguns aspectos comuns e outros 
diferenciais ocorridos nas contrata96es ora apresentadas, onde os pontos que serao abordados 
demonstram o descumprimento de da Lei de Licita96es 8.666/93 em diversos aspectos. 

Isto posto, passaremos a descrever alguns aspectos comuns e outros 
diferenciais ocorridos nas contratações ora apresentadas, onde os pontos que serão abordados 
demonstram o descumprimento de da Lei de Licitações 8.666/93 em diversos aspectos. 

Empress Contratada 
Processos, Contratos e 

Publicaçôes 
Objeto 

Valor 
(em reais) 

Falhas Iniciais 
Observadas 

Instituto Caminho das 
Artes — ICA 

(CNPJ 
03.572.065/0001-08) 

300.000.512/2012 
Contrato n°020/2012 
- Atraso na Publicaçao do Extrato 
do Contrato (DOM, n° 205, de 
09/10/2012, pág. 58). 
- Executora Dirce Maria Freire da 
Costa, 	constante 	em 	cláusula 
contratual e na Ordem de Serviço 
n° 	194, 	DODF 	n° 	205, 	de 
09/10/2012, pág. 24. 

Realizaçao do Projeto "Aguas 
Claras Feliz Cidade", realizado 
no Parque Ecológico de Aguas 
Claras no período dc 07 	a 
11/09/2012. 

430.000,00 

- 	Ausencia 	de 
300.000.435/2012 

Contrato n°019/2012 
- 	Publicaçao 	do 	Extrato 	do 
Contrato, no DODF n° 159, de 
10/08/2012, pig. 51, republicado 
no DODF n° 184, de 11/09/2012, 
pág. 34. 
- Executora Dirce Maria Freire da 
Costa, 	DODF 	n° 	159, 	de 
10/08/2012, pig. 26. 

Realizaçao do evento Sao Joao 
do Gonzagao, nos dias 04 c 
05/08/2012. 300.000,00 

planejamento 	e 
elaboraçao de projetos 
consistentes 	pela 
Administraçao 
Regional 	dc 	Aguas 
Claras. 
- 	Projeto 	Básico 
Elaborado, scm amparo 
de 	 planilha 
orçamentária e pesquisa 
de preços. 
- Ausencia dc Parecer 
Jurídico 	da 	PGDF, 
aprovando 	as 
transferencias 	de 
recursos apresentadas. 
- Parecer da ASTEC 
favorável A contratagao 
de 	serviços 	com 
inexigibilidade 	de 
licitagao, 	com 
enquadramento 
irregular 	no 	Parecer 
Normativo 0393/2008 — 
PROCAD/PGDF. 
- 	Subcontrataçao 	de 
serviços. 
- NA° comprovagao da 
consagraçAo dc artistas 
contratados, 	nos 
processos 	relacionados 
a eventos culturais. 
- Assinatura de Termo 
de 	Parceria 	sem 
respaldo 	em 	parecer 
jurídico 	favorável, 
emitido pela PGDF. 

300.000.139/2012 
Contrato n° 011/2012 
- 	Ausência 	de 	Publicaçao 	do 
Extrato do Contrato, 
- Executora Dirce Maria Freire da 
Costa, 	constante 	cm 	cláusula 
contratual. 

Realizaçao 	do 	evento 
sociocultural, 	esportivo 	e 
tecnológico denominado "Liga 
de Futebol Digital de Aguas 
Claras", no período de 3 finais 
de semana, a saber: dias 28 e 
29 de abril; 04, 05 e 06 de 
maio c 12 c 13 de maio de 
2012; 	totalizando 	7 	dias 	de 
Kau cultural c esportiva no 
Parque 	Ecológico de Aguas 
Claras. 

408.000,00 

300.000339/2012 
Contrato no 015/2012 
- 	Ausencia 	de 	Publicaçao 	do 
Extrato do Contrato, 
- Executora Dirce Maria Freire da 
Costa. 	Ordem 	de 	Serviço 	nao 
publicada no DODF 

Realizagao 	do 	evento 	Feira 
Ambiental 	de 	Produtos 	do 
Cerrado no Parque Ecológico 
de Aguas Claras, fomentando o 
progresso 	da 	regiao 	e 
promovendo 	inclusao 	social 
para 	o 	desenvolvimento 
sustentável, alem de prover e 
oportunizar 	a 	sociedade, 
conscientizaçao 	ambiental, 
emprego c renda com atraçOes 
culturais e de lazer; no período 
de 14 a 17/06/2012. 

380.000,00 

Romagnolli Eventos e 

(CNPJ 
00.297.688/0001-13) 

	  pig. 18. 

Cia Ltda Rcalizaçao 

300.000.323/2012 
Contrato n°017/2012 
- Atraso na Publicaçao do Extrato 
do Contrato (DODF n° 175, de 
28/08/2012, pg. 27). 
- Executora Dirce Maria Freire da 
Costa. DODF 168 dc 21/08/2012, 

da 	"Superliga 
Brasil MotoCross", no período 
de 15 a 17/06/2012, 

797.000,00 

Confederaçao 
Brasileira de Beach 

Soccer 

300.000.138/2012 
- Contrato n°002/2012 
- 	Ausencia 	de 	Publicaçtío 	do 

Inauguraçao 	do 	Campo 	de 
Beach Soccer, com a Seleçao 
Brasileira de Futebol de Areia, 

300.000,00 
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Empresa Contratada 
Processes, Contratos e 

Publicacaes Objeto  
Va lor 

(cm rcati9 
Falhas Iniciais 
Observadas 

(CNN 

03.709.403/0001-00) 
Extrato do Contrato, 
- 	Executor 	Alcisio 	Alves 
Rodrigues 	DODF 	65 	de 
30/01/2012, pig. 31. 

nos dias 14 e 15/04/2012 

Federaçao Brasilia de 
Futevedei — FBFUT 
(CPNJ 
15.330.140/0001-03) 

300.000.287/2012 
Contrato n° 010/2012 
- 	Ausencia 	de 	Publicaçao 	do 
Extrato do Contrato. 
- 	Executor 	Alcisio 	Alves 
Rodrigues, constante em cláusula 
contratual (ntio publicado o extrato 
do contrato). 

Contratado 	da 	Federacito 
Brasileira 	de 	Futevedei 	para 
realizar 	o 	Campeonato 
Brasiliense de Futevelei, que 
ocorrerá cm cinco etapas no 
Parque Ecológico de Aguas 
Claras: 
Primeira 	Etapa: 	14 	a 
17/06/2012. 
Segunda 	Etapa: 	19 	a 
22/07/2012. 
Terceira 	Etapa: 	23 	a 
26/08/2012. 
Quarta Etapa: 27 a 30/09/2012. 
Quinta Etapa: 25 a28/1012012. 

350 000,00 

Instituto 	Nacional de 
Excelência 	ern 

Políticas 	Públicas 
1NEPP. 
CNPJ 
08368.124/0001-80 

300.000.184/2012 

NA° analisado em virtude do 
Oficio n° 544/2012— DECAP, 
de 18/10/2012. 
Referente 	ao 	Inquérito 
Policial n° 50/2012-DECAP 

340.000,00 

TOTAL 3305.000,00 

3.4.1 - Transferencia irregular de recursos ao Instituto Caminho das Artes 3.4.1 - Transferência irregular de recursos ao lnstituto Caminho das Artes 
ー ICA - ICA 

Em anlise ao Processo no 300.000.512/2012, que versa sobre o Projeto "Aguas 
Claras Feliz Cidade", realizado no Parque Ecol6gico de A guas Claras no perfodo de 07 a 
11/09/2012, tendo como valor empenhado e contratado, junto ao Instituto Caminho das Artes 
ー  ICA o montante de R$ 430.000,00; verificamos falhas na apresenta9ao de documentos e 
justificativas necessrias ao fiel cumprimento do roteiro constante no Parecer Normativo 
0393/2008 - PROCAD, elaborado visando a orienta9ao das Unidades Administrativas do 
GDF, quando da licitaao/contrata9ao de shows e eventos. 

Em andlise ao Processo n° 300.000.512/2012, que versa sobre o Projeto "Aguas 
Claras Feliz Cidade", realizado no Parque Ecológico de Aguas Claras no periodo de 07 a 
11/09/2012, tendo como valor empenhado e contratado, junto ao Instituto Caminho das Artes 
- ICA o montante de R$ 430.000,00; verificamos falhas na apresentação de documentos e 
justificativas necessdrias ao fiel cumprimento do roteiro constante no Parecer Normativo 
0393/2008 - PROCAD, elaborado visando orientação das Unidades Aciministrativas do 
GDF, quando da licitação/contratação de shows e eventos. 

Na tentativa de demonstrar o interesse p6blico perseguido, foram 
encaminhados 03 documentos. O primeiro se refere ao Memo. 07/2012-DIRSO-RAXX, de 
15/08/2012 (fl. 02), emitido pela Diretora Social, solicitando a realiza9ao do "Projeto Aguas 
Claras Feliz Cidade", tendo como justificativa: "incentivar a cultura e o lazer e dentro da 
filosofia de oferecer a populaao atividades que incentivem a prtica de atividades culturais" 

Entendemos ainda q ue nきo ficou demonstrado se a despesa realizada 6 a que de 
fato melhor atende aos anseios da sociedade, aferindo se tal dlspenclio guarda razoavel reia9ao 
custo/beneficio com os fins almejados, tendo em vista que o p丘blico estimado, apresentado 
pelo Instituto Caminho das Artes, constava como aproximadamente 20.000 pessoas (fi. 04) 

Sendo assim, e com base no contido no processo, verificamos que a presente 

contrata9o nao demonstrou uma contrata戸o direta de servi9os a serem prestados mediante 

Na tentativa de demonstrar o interesse público perseguido, foram 
encaminhados 03 documentos. 0 primeiro se refere ao Memo. 07/2012-DIRSO-RAXX, de 
15/08/2012 (fl. 02), emitido pela Diretora Social, solicitando a realização do "Projeto Aguas 
Claras Feliz Cidade", tendo como justificativa: "incentivar a cultura e o lazer e dentro da 
filosofia de oferecer população atividades que incentivem a pritica de atividades culturais". 

Entendemos ainda que não ficou demonstrado se a despesa realizada é a que de 
fato melhor atende aos anseios da sociedade, aferindo se tal dispêndio guarda razoável relação 
custo/beneficio com os fins almejados, tendo em vista que o público estimado, apresentado 
pelo Instituto Caminho das Artes, constava como aproximadamente 20.000 pessoas (fl. 04). 

Sendo assim, e com base no contido no processo, verificamos que a presente 
contratação não demonstrou uma contratação direta de serviços a serem prestados mediante 
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interesse da Administra9ao Regional de A guas Claras, e sim a libera叫o de recursos para 
apoio a um evento nao planejado e/ou administrado pela Unidade em questao. 

A presente tese se refor9a com a inclusao na proposta de servi9os plenamente 
licitaveis; onde alertamos quanto ao disposto em item especifico do Parecer Normativo 
no 0393/2008, que discorre sobre a necessria distin9ao entre os servi9os prestados pelo artista 
profissional e os demais bens e servi9os a serem adquiridos. 

Quanto a apresenta9ao de proposta de execu9ao de servi9os, verificamos o 
encaminhamento de uma proposta/projeto, sem data e sem assinatura (fis. 03 a 05), 
encaminhada pelo Instituto Caminho das Artes - ICA, onde nao foram apresentados 
quantitativos, valores, or9amentos, planilhas de custo e/ou pesquisa de mercado; sendo 
constatada a ausencia do encaminhamento de uma proposta bem elaborada, estando ausentes 
itens essenciais como: 

or9amento detalhado em planilhas que expressassem a 
composi9ao de todos os custos unitrios do objeto a ser licitado/contratado, conforme art. 7。, 
§2。, II da Lei n。  8.666/93; 

proposta de valores e execu9ao do servi9o a ser oferecido pelos 
profissionais contratados; 

pesquisa de pre9os realizada pela Administra9乞o Regional de 
Aguas Claras, dentre outros; 

Como consequencia, o Projeto B自sico foi elaborado sem amparo de or9amento 
detalhado em planilhas que expressem a composi9ao de todos os custos unitrios do objeto a 
ser licitado/contratado, conforme art. 7。,§ 2。, II da Lei n。  8.666/93; nao havendo qualquer 
proposta de valores para execu9言o do servi9o a ser oferecido pelos artistas contratados, ou 
apresenta9きo de pesquisa de mercado. 

Pelo exposto verificamos irregularidades nos procedimentos relativos a "Fase 
interna da Licita9きo: Elabora9ao do Projeto Bdsico", em virtude de: 

ausencia de apresenta叫o de planilhas or9amentarias; 
falta de realiza戸o de pesquisa de mercado para comprova9o 
do valor pactuado; e 
inclusao de bens e servi9os de suporte e apoio aos eventos 
culturais no a mbito de contrato para presta9ao de servi9os 
artisticos, na hip6tese de inexigibilidade de licita戸o, resultando 
na burla ao principio da obrigatoriedade da pr6via licita戸o para 
a contrata9ao pela Administra戸o. 

Como esclarecimentos adicionais e mediante anlise dos autos, relatamos que a 
presente contrata9きo (Contrato n。  020/2012, fis. 61 a 65, de 24/08/2012, publicado no DODF 
em 09/10/2012) foi efetivada por meio de inexigibilidade de licita9ao, mediante assinatura de 
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Termo de Parceria da Administra9ao Regional de A guas Claras e o Instituto Caminho das 
Artes (fis. 66 a 72), nao analisado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, cujo objeto 
diverge do contrato, tendo em vista ser para a realiza9きo do Evento Sきo Joきo do Gonzagao. 

Tal arranjo culminou em uma esp6cie de presta9ao de contas contendo: 

Relat6rio Consubstanciado: A96es Programadas e A96es 
Executadas (fis. 78 a 82); 
Notas Fiscais de Diversas Empresas Subcontratadas; e 
fotos do Evento (fis. 105 a 230) 

Por fim, quanto aos requisitos para contrata9ao de profissional do setor 
artistico, com inexigibilidade de licita9ao, art. 25, III, da Lei n。  8.666/93, o Parecer alerta 
quanto ao profissionalismo do artista, nきo sendo admitida a contrata9ao direta de artistas 
amadores e que a profissao de artista profissional encontra-se regulada pela Lei n。  6.533/78, 
regulamentada pelo Decreto n 82.385/78. 

Tendo em vista a nao apresenta9ao da consagra きo dos artistas envolvidos, em 
especial os respons自veis pelo teatro de bonecos, teatro escola e as bandas regionais, 
entendemos que n乞o ficou comprovado o profissionalismo dos artistas contratados. 

Em rela きo a exclusividade de representa9ao e consagra9ao dos artistas, consta 
apenas a Declaraao de Exclusividade do Artista Nelson Freitas, relativa a apresenta9ao do 
show "Nelson Freitas e Voces" para apresentaao dia 09/09/2012 em A guas Claras",a 
empresa Dire9ao Eventos e Neg6cios Comerciais Ltda. ー  Me (CNPJ 37.172.632/0001-42), 
situada em TaguatingalDF. 

Segundo o Parecer em questきo e quanto a consagra9ao pela critica 
especializada ou pela opiniao p丘blica, o terceiro requisito para a contrata9ao direta, embora 
contenha a expressao certo teor de subjetividade, nao se permite a arbitrariedade. No processo 
em tela, constatamos ausencia de curriculos, recortes de noticias de jornais e revistas com 
programa96es de diversos eventos realizados pelas mesmas, comentrios sobre a popularidade 
das mesmas, tempo de carreira, biografias e lan9amento de CDs. 

Fatos semelhantes e outros agravantes ocorreram nos demais processos de 
contrata 百o do Instituto Caminho das Artesー  ICA, listados abaixo e detalhados a seguir: 

Processo n。  300.000.435/2012 (R$ 300.000,00); 
Processo n300.000.139/2012 (R$ 408.000,00); e 
Processo no 300.000.339/2012 (R$ 380.000,00). 

Em todos os Processos acima destacados, os projetos de execu きo dos eventos 
roram eiaooraaos peio lUA, senuo apresentacios a A ciministra9ao cie Aguas Ularas visando o 
apoio da Unidade mediante a libera9さo de recursos oramentrios e financeiros, mediante 
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Termo de Parceira n豆o aprovado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal; onde a 
atua戸o do Instituto Caminho das Artes seria a de um 6 rgao gerenciador, atuando na 
administra9ao e contrata叫o de todo e a qualquer tipo de subcontrata9きo, apresentando ao 
final de cada evento as respectivas presta96es de contas mediante apresenta戸o de notas 
fiscais e recibos de terceiros, bem como um rol de fotografias comprobat6rias das 
apresenta96es artisticas e loca叫o de equipamentos de grande porte, dentre outros. 

Cabe destacar que mediante a Solicita戸o de Auditoria n。  004/20 12, 
requeremos todos os processos de parcerias assinadas, por ventura existentes na 
Administra戸o Regional de A guas Claras, onde obtivemos resposta por meio do Memorando 
n。  75/2012/ASTEC, encaminhado a atual Diretora de Administra9ao Geral, quem solicitou 
tais documentos a Assessoria Tdcnica - R )(X: 

Tendo em vista a solicita叫o contida no Memorando supracitado, requisitando todos 
os termos de parceria elaborados nesta RA XX, informamos que, esta Assessoria 
T6cnica nきo elaborou qualquer termo de parceria, visto que tais termos foram feitos 
pela Diretoria de Administra9ao Regional. 

Observamos ainda que, nos projetos/propostas iniciais nきo foram apresentadas 
planilhas or9amentarias ou pesquisa de mercado, constando apenas a previs石o das a96es que 
seriam executadas e a previsao do valor necess自rio, sem mem6ria de clculo alguma. Nos 
processos nao foram anexados documentos relativos ao profissionalismo dos artistas, 
detalhamento dos servi9os e or9amentos elaborados pelas bandas/artistas envolvidos, a 
pesquisa de pre9o, rela9ao custo beneficio, sendo ainda considerados como hip6tese de 
inexigibilidade de licita9ao valores relativos a alimenta戸o, divulga戸o e infraestrutura 
necessrias aos eventos. Neste ponto destacamos a presen9a de Pareceres Tdcnicos favor自veis 
arealiza恒o dos eventos emitidos pela Assessoria T6cnicaJASTEC-RA XX. 

Observamos ainda grande lapso temporal na publica9ao dos contratos 
assinados pela Administra戸o Regional de Taguatinga, bem como na nomea戸o dos 
respectivos executores. 

Cumpre relatar fato observado referente a s notas fiscais recebidas das empresas 
subcontratadas, onde destacamos aquelas emitidas pelo Instituto Nacional de Excelncia em 
Politicas P自blicas - INEPP: 

Processo n。  300.000.435/2012 - Nota Fiscal no 067 no valor de 
R$ 28.829,00, tendo como descri9ao "Presta9ao de servi9os de mao-de-obra especializada no 
evento Sきo Joao do Gonzagao no Parque do Areal da Administra9ao de Aguas Claras, nos 
dias 04 e 05/08/2012."; seguida de documento anexo com valores pagos a supervisores, 
coordenadores, assistentes e tecnicos de servi9os diversos; e 

Processo no 300.000.139/2012 - Nota Fiscal no 070 no valor de 
RS 94.872,00, tendo como descri9ao "Presta9ao de servi9o de logistica, evento liga de futebol 
digital de Aguas Claras no periodo de 28/04 a 13/05/12, mao-de-obra especializada, 
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alimenta9きo dos contratados, comunica9ao visual! publicidade, logistica de transporte"; 
seguida de documento anexo contendo detalhamento dos valores pagos. 

Destacamos ainda que o Processo n。  300.000.339/2012 apresentou, al6m das 
falhas anteriormente relatadas, falhas relevantes na apresenta9ao do projeto "Feira Ambiental 
Cerrado Sustent五vel", de 14 a 17/06/2012, onde inicialmente (fis. 04 a 12) o mesmo foi 
apresentado como sendo de realiza9ao conjunta entre6 rgきos do GDF (Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Recursos Hidricos, IBRAM, Administra9百o Regional de A guas Claras) e o 
Instituto Nacional de Excelncia em Politicas Publicas - INEPP. 

Porm, posteriormente, o Projeto Bsico (fis. 15 a 21) apresentado pela 
Administra9ao informa novas datas para sua execu9ao, de 01 a 05/06/20 12, sendo em seguida 
anexado ao processo novo projeto para ser executado nas datas originals, de 14 a 17/06/2012 
(fis. 22 a 32), sendo c6pia do teor do projeto inicial s6 que com cabe9alhos e rodap6s com 
identifica9ao exclusiva do 1NEPP. A realiza9ao do referido projeto com a altera叫o relatada 
foi transferida, mediante Carta de Exclusividade (fi. 37), ao Instituto Caminho das Artes. Os 
documentos em questo foram analisados pela ASTEC/RA XX (fis. 38 a 46), concluindo 
como nos demais processos o que segue: 

Por todo o exposto, esta Assessoria T'cnica opina que, in casu, nAo h自 6 bice para 
que se proceda a Inexigibilidade do caso em tela, amparada na parceria esta firmada 
entre a Administra95o de Aguas Claras e o lUAー  Instituto cammno aas Artes. 

Detectamos ainda a nao publicaao tempestiva dos extratos dos contratos e da 
nomea9ao dos executores dos contratos. 

3.4.2 - Transferencia irregular de recursos a empresa Romagnolli Eventos 
e Cia Ltda (Carlos A. M. Romagnolli & Cia Ltda.) 

Situa 貸o semelhante foi apresentada no Processo n。  300.000.323/2012, relativo 
arealiza9言o da "Superliga Brasil MotoCross", no periodo de 15 a 17/06/2012, onde o Projeto 
Bsico (fls. 06 a 12), busca justificar a realiza9ao do evento no enfoque do fomento a cultura e 
ao desporto, nos itens: Justificativa, Histrico, Objetivo Geral, Objetivos Especificos, P自blico 
Alvo, Do Interesse Publico na Realiza9きo do Evento (com cita96es da Constitui9ao Federal e 
Lei Orgnica do Distrito Federal). 

Ressaltamos, neste ponto, a inexistencia pr6via de Pista de Bicicross/Motocross 
no Parque Areal, obra contratada mediante o Processo n。  300.000.289/20 12, Carta-Convite 
005/2012, NE 00118/2012 datada de 11/06/2012, mesma data da emissao da Ordem de 
Servi9o no 36/2012 (fl. 224); consta ainda, no Relat6rio Fotogrfico da Obra (fls. 249 e 259), 
a execu9ao da movimenta9ao de terra e da compacta9ao do aterro tendo ao fundo 
arquibancadas cobertas, instaladas para o evento em questao, demonstrando claramente a 
execu9ao concomitante dos dois servi9os. Em visita ao local, em 19/11/2012, detectamos o 
abandono e a nao utiliza9ao da pista pela popula9ao local, tendo ocorrido apenas o evento em 
pauta. 
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Observa-se ainda a nao apresenta9ao de valores no Projeto B自sico, contendo no 
item Disposi96es Finais o seguinte texto: 

A Administra叫o Regional de A guas Claras nao se responsabiliza por subloca戸o 
e/ou terceiriza9ao de servi9os realizados pela contratada, nem encargos e impostos 
de terceiros. 

A fi. 13, consta o Termo de Exclusividade assinado pelo presidente da Liga 
Nacional de Esportes a Motor a empresa Romagnolli Eventos e Cia Ltda (Carlos A. M 
Romagnolli & Cia Ltda.ー  CNPJ 00.297.688/0001-13), em 11/06/2012. 

Posteriormente (fis. 15 a18) a empresa Romagnolli Eventos e Cia Ltda. (CNPJ 
00.297.688/0001-13) apresenta proposta de parceria, nao localizada no processo em questao. 
Em seguida foram inseridas c6pias de contratos anteriores e por fim entregue uma planilha 
or9ament自ria (fls. 94 e 95) no total de R$ 1.312.500,00. 

Com parecer favoravel da Assessoria Tdcnica (fls. 96 a 103), a Administra戸o 
Regional de Aguas Claras localizou 03 Programas de Trabalho vinculados a a96es esportivas, 
cujos recursos or9amentarios somados atingiram o valor de R$ 797.000,00, culminando na 
emissao das Notas de Empenho 122, 123 e 124/2012 e na assinatura do Contrato no 017/2012, 
de 15/06/2012 (fls.121 a 125), tendo como valor contratual o mesmo valor apurado no 
or9amento (R$ 797.000,00), estando ausente a assinatura do Administrador Regional de 
Aguas Claras; pordm, sendo publicado no DODF n。  175, de 28/08/2012. Os valores 
empenhados e contratados foram liquidados e pagos mediante a apresenta弾o das Notas 
Fiscais n。 077-1 (fi. 112) e n。 078-1 (fl. 117). 

1-louve a publica9ao tardia da executora do contrato (DODF n。  168, de 
21/08/2012 - Ordem de Servi9o n。  142, de 08/08/012), a qua! atestou as notas fiscais com 
coloca9貸o de apenas sua rubrica, estando ausente a data do atesto. 

3.4.3 - Transferencia irregular de recursos A Confedera戸o Brasileira de 
Beach Soccer 

O Processo n。  300.000.138/2012 versa sobre a Inaugura9ao do Campo de 
Beach Soccer, com a Sele9ao Brasileira de Futebol de Areia, com apresenta戸o de 02 jogos da 
Sele9きo Brasileira contra a Sele9きo Argentina, nos dias 14 e 15/04/2012, intermediada pela 
Confedera戸o Brasileira de Beach Soccer (CNPJ 03.709.403/0001-00), conforme Projeto 
Basico (fis. 36 a 38), cujo teor cont6m as mesmas falhas apontadas nos procedimentos 
relatados anteriormente, incluindo-se aqui a ausencia de proposta inicial com a descri9きo das 
a96es pretendidas, onde se chega a um numero aleat6rio de R$ 300.000,00 para execu9きo do 
evento pretendido. 

Observa-se nos autos a contrata9ao voluntariosa de uma entidade para 
execu9ao de evento esportivo, estando ausentes requisitos basicos previstos na Lei de 
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Licita96es n。  8.666/93, onde a Administra9ao Regional de Aguas Claras busca, mediante 
extenso material fotogrfico demonstrar a realiza9ao do evento: materiais adquiridos, locados, 
publico alvo, dentre outros; nao se preocupando com a correta forma de contrata9ao da 
administra9きo publica, a qual 己  necessria, vinculada e obrigat6ria; cujas regras esto 
dispostas em diversas normas vigentes, pareceres normativos e outros, e em especial na Lei n。  
8.666/93. 

Em visita no dia 19/11/2012 ao campo de areia Arena de Beach Soccer, 
localizada no Parque Ecol6gico de A guas Claras, (processo n。  300.000.059/20 12) 
encontramos o local bastante danificado, apresentando: 

danos a borda da caixa de areia e ao bidim (revestimento do 
sistema de drenagem da arena); 

danos a grama nos taludes, recdm-plantada a 6 poca do evento, 
provenientes da montagem e desmontagem da estrutura de arquibancadas e camarotes e 

degrada9ao da grama circundante a arena. 

3.4.4 - Transfer己ncia irregular de recursos A Federa戸o Brasileira dc 

Futev6lei - FBFUT 

O Processo n。  300.000.287/2012, disp6e sobre a realiza9ao do "Campeonato 
Brasiliense de Futev6lei em A guas Claras", proposta pela Gerencia de Esporte e Lazer - RA 
XX, mediante projeto elaborado pela Federa9きo Brasileira de Futev6lei (fis. 04 a 20), 
contendo apresenta9ao, objetivos e demais descri96es nao especificas; estando ausentes 
planilhas or9amentarias, pesquisa de pre9o, parecer juridico da PGDF e demais itens 
apontados nas analises anteriores. 

Contudo, foi elaborado o Projeto Basico (fis. 39 a 42) cujo calculo estimado de 
gasto, no programada de trabalho 27.8 12.6206.4090.2482 - Apoio a Eventos - Etapas do 
Campeonato de Futev6lei/DF, seria inicialmente de R$ 350.000,00, com previsao de refor9o 
em mais R$ 150.000,00, conforme descrito no item "Estimativa de Custo": 

O c自lculo estimado de gasto ser inicialmente de R$ 350.000,00, devendo ser 
refor9ado em mais R$ 150.000,00 ap6s descontingenciamento da parte final da 
emenda. 

Na sequ6ncia, como nos processos anteriores, foi anexado Parecer Tdcnico da 
ASTEC - RA XX, empenhado o valor de R$ 350.000,00 e efetivada a assinatura do Contrato 
no 10/2012. Ao final foram anexadas c6pias de documentos e relat6rios a titulo de Presta9o 
de Contas, onde neste caso, destacamos gastos com: 

a) premia96es no montante de R$ 37.900,00; 

ControladoriaGeral do Distrito Federal 

Ed. Anexo do Palacio do Buriti, 14。  Andar, Pra9a do Buriti, CEP 70075-900 - Brasflia-DF 
Fone(s) (61)2108-3301 -Fax (61)2108-3302 



、  

rー  CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL 

19 de 32 

b) refei9ao para 200 pessoas no La Massas Ristorante e Pizzeria Ltda (SHIS 

QI 05 - B1. EI Lago Sul - Brasilia/DF), conforme nota fiscal 31478 (fi. 
102) no valor de R$ 7.200,00; e 

c) Nota Fiscal n。  0661 (fi. 109) do Instituto Caminho das Artes no valor de 

R$ 50.000,00, referente a loca戸o de estrutura de sonoriza9ao, painel de led e transmiss乞o ao 

vivo na Internet. 

Pelo exposto, fica demonstrado o descumprimento da norma de licita9ao e 
contratos, a aus己ncia de consulta a Procuradoria-Geral do Distrito Federal quanto a celebra9o 
de ajustes, acordos, pela Administra9ao Regional de A guas Claras, bem como a execu9ao de 
a96es nao planejadas, dispendiosas e muitas vezes infrutiferas, dado o exemplo da constru9o 
de Pista de Bicicross/Motocross no Parque Areal. 

Mediante Memo. n。  16/2013 DAG/RA )(X, de 05/06/2013, foi informado que 
os processos relacionados no presente ponto de auditoria se encontram na Casa Civil para 
provid6ncias legais e cabiveis. 

Causa 

Descumprimento de da Lei de Licita96es n。  8.666/93 e Parecer Normativo 
0393/2008 - PROCAD. 

Consequencia 

Transferencias irregulares de recursos a institui96es privadas a revelia das 
normas de contrata戸o e licita9ao, com enquadramento irregular no Parecer Normativo n。  
0393/2008 - PROCAD, relativo a contrata9きo de shows e eventos 

Recomenda戸o 

Instaurar sindicancia, nos termos do art. 214 da Lei n。. 840/2011, para apurar a 
responsabilidade pelo descumprimento a legisla戸o supracitada neste subitem e caso fique 
configurado prejuizo ao errio, adotar procedimento tendo em vista a instaura9ao de Tomada 
de Contas Especial pela Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da Secretaria de 
Transpar6ncia e Controle, conforme previsto na Resolu9きo n.。  102, de 15/07/1998, do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF. 

3.5 - IRREGULARIDADE NA CONTRATACAO DE EMPRESA 
ORCAMENTISTA 

Ao analisar o Processo n。  300.000.057/2012, Uniao Brasil Informatica e Proj. 
p/ Constru96es Ltda., CNPJ 46943120001-01, R$ 78.000,00 que se referiu a contrata9ao de 
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servi9os tcnicos de or9amentista para projetos de infraestrutura, urbanisticos e de edifica96es 
de pequeno porte, verificamos irregularidade no processo licitat6rio, visto que foi utilizado o 
modelo padro de Carta Convite do Decreto n。  28.360/2007, exclusivo para obras de 
engenharia, em detrimento das competencias da Subsecretaria de Licita96es e Compras ー  
SEPLAG estabelecidas pelas instru96es dispostas na Ordem de Servi9o n。  2 de 25/02/20 12. 

No processo em epigrafe, encontramos um despacho do Chefe do N丘cleo de 
Material, que afirmou a nao existencia do item servi9os t6cnicos de or9amentista no Nucleo 
de Material na Central de Compras do Distrito Federal. Entretanto, tal prerrogativa no 
liberava a Administra9百o de A guas Claras de assumir uma contrata9ao de servi9os t6cnicos 
utilizando modelo inadequado sem aval da Procuradoria Juridica do Distrito Federal. 

Foi observado, o pagamento indevido das faturas a empresa Uniao Brasil 
Informtica e Projetos para Constru9きo Ltda. (CNPJ n。  46943 12/0001-01), aprovada pela 
servidora de matricula 156.953-8, sem ter sido cumprido o item 4.1.3 do contrato "os 
quantitativos devero ser levantados e detaihadamente conferidos ao quantitativo fornecido 
pelo projeto", visto que nao foram entregues as mem6rias de clculo dos quantitativos dos 
projetos. 

Causa 

Ausencia de capacita戸o de servidores nos procedimentos licitat6rios. 

Consequ6ncia 

Pagamento indevido de servi9os 

Recomenda戸o 

Instaurar procedimento apurat6rio, conforme recomenda6es consignadas nas 
Notas T6cnicas, visando verificar a inclusきo de itens como recebimento provis6rio e 
definitivo e BDI na contrata9ao de empresa de servi9os de consultoria, em desacordo com 
norma legal, nos termos da Lei Complementar n。  840, de 23/12/11 e, caso configurado 
prejuzo ao errio, adotar provid己ncias junto a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial 
da STC para instaura9ao de Tomada de Contas Especial, nos termos da Resolu9ao n 
102/1 998 - TCDF. 

3.6 - FRACIONAMENTO DE LICITACAO DE OBJETOS DE MESMA 
NATUREZA 

Restou evidenciado nos Processos nos 300.000.134/2012; 300.000.294.2012 e 
300.000.058/2012, que houve fracionamento de licita9ao de objetos de mesma natureza, tendo 
em vista a estreita semelhana entre os projetos bsicos, contrariando o disposto no§ 5。, do 
art. 23, da Lei n.。  8.666/93, a saber: 
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§5。  E vedada a utiliza9昏o da modalidade' 'convite" ou "tomada de pre9os", 
confonne o caso, para parcelas de uma mesma obra ou servi9o, ou ainda para obras e 
servi9os da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente, sempre que o somat6rio de seus valores caracterizar o caso de 
"tomada de pre9os" ou "concorrencia", respectivamente, nos termos deste artigo, 
exceto para as parcelas de natureza especifica que possam ser executadas por 
pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou 
servi9o. 

§ 5° E vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada de preços", 
conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e 
serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de 
"tomada de preços" ou "concorrencia", respectivamente, nos termos deste artigo, 
exceto para as parcelas de natureza especifica que possam ser executadas por 
pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou 
serviço. 

Conforme se verifica, a RA XX - A guas Claras: 

1。) optou por realizar convites, quando poderia ter utilizado tomada de pre9os 
ou concorrencia, que s谷o modalidades de licita9ao que favorecem uma maior competi9ao e 
economicidade ao errio; 

Conforme se verifica, a RA XX - Aguas Claras: 

1°) optou por realizar convites, quando poderia ter utilizado tomada de preços 
ou concorrência, que são modalidades de licitação que favorecem uma maior competição e 
economicidade ao erdrio; 

2。) realizou procedimentos licitat6rios de elementos esportivos fracionados nos 
seguintes processos: 

2') realizou procedimentos licitatórios de elementos esportivos fracionados nos 
seguintes processos: 

PROCESSO LICITAÇÃO OBJETO EDITAL DE LICITAÇÃO 

300.000.134/2012 Convite Construção de quadras poliesportivas set/12 

300.000.294.2012 Convite Reforma na quadra de futevolei ago/12 

300.000.058/2012 Convite Construção de quadra futebol society jul/12 

Causa Causa 

a) 	deficiencia na capacita9ao dos servidores quanto a legisla9きo que rege 
as licita96es e contratos publicos; e 

a) deficiência na capacitação dos servidores quanto legislação que rege 
as licitações e contratos públicos; e 

b) rotatividade de servidores. b) 	rotatividade de servidores. 

Consequencia Consequência 

a) diminui9ao da competividade entre os proponentes; e 
b) redu9ao da economicidade. 
a) diminuição da competividade entre os proponentes; e 
b) redução da economicidade. 

Recomenda恒o Recomendação 

a) 	instaurar procedimento apurat6rio visando verificar a responsabilidade 
administrativa pelo fracionamento dc objeto, em desacordo com norma legal, nos termos da 
Lei Complementar n。  840, de 23/12/11 e, caso configurado prejuizo ao errio, adotar 
providencias junto a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da STC para instaura9ao de 

Tomada de Contas Especial, nos termos da Resolu9ao n。  102/1 998 - TCDF; e 

a) 	instaurar procedimento apuratório visando verificar a responsabilidade 
administrativa pelo fracionamento de objeto, em desacordo com norma legal, nos termos da 
Lei Complementar n° 840, de 23/12/11 e, caso configurado prejuizo ao erdrio, adotar 
providências junto Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da STC para instauração de 

Tomada de Contas Especial, nos termos da Resolução n° 102/1998 - TCDF; e 

ControladoriaGeral do Distrito Federal 
Ed. Anexo do Palhcio do Buriti, 14。  Andar, Pra9a do Buriti, CEP 70075-900 - Brasflia-DF 

Fone(s)(6l)2108-330l -Fax(61)2108-3302 

ControladoriaGeral do Distrito Federal 

Ed. Anexo do Palácio do Buriti, 14° Andar, Praça do Buriti, CEP 70075-900 - Brasilia-DF 
Fone(s) (61) 2108-3301 - Fax (61)2108-3302 



' 
rー  CONTROl ADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL 

22 dc 32 

b) 	planejar de forma mais eficaz o processo de licita9ao. Antes de elaborar 
o projeto basico, verificar as necessidades da popula9ao e os recursos disponiveis para supri- 
ias, a fim de melhor caracterizar o objeto, de modo que a licita戸o contemple uma gama maior 
de servi9os ou obras semelhantes, evitando assim vrias licita96es com o mesmo objeto, ou 
objetos correlatos, em um mesmo exercicio financeiro. 

3.7 - AUSENCIA DE CADASTRAMENTO NO SISOBRAS 

Foi verificado em consulta ao sistema SISOBRAS, mantido e desenvolvido 
pelo Tribunal de Contas do DF - TCDF, que nenhuma obra executada pela Administra9o 
Regional de Aguas Claras/RA XX, no exercicio de 2012, foi inserida no sistema, 
descumprindo o que prescreve o artigo 2。, da Resolu頭o n.。  191/2008, de 18 de novembro de 
2008. 

Causa 

a) deficiencia na capacita9ao dos servidores quanto ao cadastramento do 
SISOBRAS; e 

b) rotatividade de servidores 

Consequencia 

No permitir o controle e o monitoramento tempestivo durante a execu9ao das 
obras. 

R; e 

Recomenda戸o 

a) realizar o cadastramento no Sistema SISOBRAS das obras realizadas pela 

b) atentar para o cumprimento do art. 2。, da resolu9ao n.。  19 1/2008. 

3.8 - AUSENCIA DE RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE 
OBRAS 

Constatamos a existencia de atestados de execu9ao emitidos pelo executor do 
contrato, relativos s execu96es das obras, nos Processos de nos. 300.000.561/2011; 
300.000.059/2012, 	300.000.235/2012, 	300.000.289/2012, 	300.000.134/2012, 
300.000.294/2012 e 300.000.058/2012. Todavia, esses atestados nao substituem o relat6rio de 
execu9ao, por serem incompletos, nao relataram as intercorrencias na evolu9ao das obras e 
nao possuirem documenta9ao comprovando a execu9ao do objeto. 
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Desse modo, a ausencia desse relat6rio de acompanhamento contraria o art. 67 

da Lei n.。  8.666/93: 

Art.67.A execu9ao do contrato dever自  ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administra叫o especialmente designado, permitida a contrata9ao de 

terceiros para assisti-lo e subsidi自-lo de informa96es pertinentes a essa atribui9ao. 

§1 0 0 representante da Administra9ao anotar em registro pr6prio todas as 
ocorrencias relacionadas com a execu弾o do contrato, determinando o que for 

necessario a regulariza9きo das faltas ou defeitos observados 
§2 。  As decis6es e providencias que ultrapassarem a competencia do representante 
deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado叫o das medidas 
convenientes. 

Causa 

a) defici己ncia do numero de servidores nas gerencias de obras; e 
b) falta de capacita戸o dos executores de contratos. 

Consequencia 

Obten9ao do produto da obra diferente do objeto contratado 

Recomenda戸o 

Orientar a Administra9きo que, de acordo com art. 67 da Lei n.。  8.666/93, o 
executor do contrato devera elaborar relat6rio peri6dico de acompanhamento da obra. Aldm 
disso, devera conter documenta9ao, preferencialmente fotografica, comprovando a fase de 
execu9ao da obra, e a adequa9ao quanto ao cronograma fisico financeiro estabelecido. 

3.9 - REALIZACAO DE OBRAS PARA ATENDER AOS EVENTOS 

A Equipe de Auditoria ao visitar as obras da quadra de areia no Parque 
Ecol6gico (Processo n。  300.000.059/2012) e pista de bicicross/motocross no Parque Areal 
(Processo n。  300.000.289/2012) verificou que o objetivo principal da constru9ao dos 
equipamentos esportivos foi para atender aos eventos "Superliga Brasil de Motocross" e 
"Beach Soccer - Sele9ao Brasileira x Sele9ao Argentina", promovidos pela Administra戸o de 
Aguas Claras. 

Quanto a quadra de areia, a finaliza戸o da constru9ao se deu concomitante a 
realiza戸o do evento, observamos que nas fotos constantes do relat6rio de recebimento da 
obra, a execu9きo estava a contento, entretanto no mesmo dia foram implantadas as 
modifica96es para o evento, com a coloca戸o de arquibancadas que danificou o aterro e o 
plantio de grama, ocasionando prejuizo nos elementos de conten9ao. A areia do campo foi 
revolvida com maquinrio pesado o que comprometeu seriamente o bidim, ocasionando danos 
irreversiveis na drenagem. Tivemos acesso a documenta戸o de notifica戸o da DIROB aos 
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danos ocorridos com a realiza9ao do evento, mas at6 o momento as providencias da empresa 
realizadora do evento para reparar os danos permanecem inalteradas 

Quanto a pista de bicicross/motocross, a finaliza9ao da constru9ao se deu 
concomitante a realiza9ao do evento, porque verificamos nas fotos constantes no relat6rio de 
recebimento da obra a presen9a de maquinas de terraplanagem e a coloca戸o de tendas para o 
evento, entretanto o que a equipe de auditoria presenciou em visita ao parque do areal foi a 
existencia de rampas de terras sem um tra9ado definido, com vegeta9ao come9ando a brotar, e 
a nao utiliza9ao do equipamento esportivo pela popula戸o circunvizinha 

Causa 

a) realiza9ao de obras desvinculadas de planejamento; e 
b) nao observncia a s demandas da popula9ao da regiao. 

Consequencia 

Prejuizo pela nao utiliza9ao dos objetos pela comunidade. 

Recomenda戸o 

Oficiar a empresa que causou os danos 合  s obras implantadas pela RA XX a 
promover os reparos, estabelecendo prazo para a sua realiza9o 

3.10 - INADEQUACAO QUANTO AO RECEBIMENTO DEFINITIVO 

Nos Processos nos 300.000.561/2011; 300.000.353/2012 e 300.000.289/2012 
constatamos que os termos de recebimento provis6rio e definitivo foram realizados pelo 
mesmo servidor, que exercia a fun9ao de executor do contrato e diretor de obras matricula n。  
1.650.739-8. Observamos que nessa a9ao nao foi respeitado o principio da segrega戸o de 
fun96es. 

Causa 

Deficiencia na capacita9ao dos servidores quanto a legisla9ao de execu9ao de 

Consequencia 

Aus己ncia do controle no acompanhamento das obras 

Recomenda戸o 

Cumprir o principio da segrega9ao de fun96es quando da escolha, pela 
autoridade competente, do servidor ou comissao que ira realizar o recebimento definitivo 
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3.11 - INADEQUACOES QUANTO AO CUMPRIMENTO DA SAC 

no 02/2012 

A Administra9ao Regional de A guas Claras notificou as empresas em 3 de 
maio de 2012, para que procedessem os ajustes nas irregularidades apontadas na Solicita9o 
de A9ao Corretiva n。  2/2012 nos Processos nos 300.000.531/2011; 300.000.525/2011, 
300.000.530/2011; 300.000.522/2011; 300.000.313/2011 e 300.000.526/2011. 

A Equipe de Auditoria visitou todas as obras referentes aos processos 
supracita los e constatou -ue:a urbaniza9ao da pra9a na '' 07 1 A_eal (3'0・ '00・526/2011); 

11 	 s Cl 	 5/2 	ade 	I do sistema ご器 itaciza器constatou que: a uroanize reas verdes em Agua；署 ua praa [hi taras (300.000.52羨 /-tic011);詮.)V'.J.VV'quac 

virio em A guas Claras (300.000.530/2011) estavam concluldas, No tocante a constru9ao de 
estacionamento de A guas Claras (300.000.531/2011), como foi verificado na auditoria 
anterior auc j自  existia calcamento em bom estado. entao. nara fazer jus ao quantitativo da 
planhitla or9amentaria, toi realizada compensa9ao em outras areas Ge A guas しiaras. 
Entretanto, nao ficou esclarecido o endere9o das cal9adas compensadas, bem como a 
quantifica戸o do servi9o. Quanto a urbaniza戸o de vias de acesso a ADE (300.000.313/2011), 
necessita que seja recomposto o rejunte dos bloquetes e na execu9きo de obras de drenagem 
(300.000.533/2011), os po9os de visita nao foram rebaixados e a empresa se comprometeu a 
rebaixar quando fosse executada a cal9ada, cuja execu9ao nao esta prevista neste contrato 
Cumpre ressaltar que este compromisso nao est言  firmado por escrito. Nao foi refeito o 
recapeamento da calada de liga9きo e tambem foi observado que as tampas dos po9os de 
visita sao em concreto, enquanto na planilha do contrato estava prevista em ferro fundido. 

Constatamos que a RA XX n貸o acolheu na integra as a96es corretivas 
propostas pela DIRAD/CONT. 

Causa 

Nao observancia s recomenda96es elencadas na A9ao Corretiva no 02/2012 

Consequencia 

Possivel prejuizo ao er自rio e a popula9ao da regiao por obras inacabadas 

Recomenda恒o 

Oficiar as empresas respons自veis pelas obras a fim de que se cumpra o 
determinado na Solicita9ao de A9ao Corretiva no 02/2012. 
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3.12 - PEND血NCIA DA REGULARIZA叫O DAS CONTAS 
CONTABEIS RELATIVAS A S OBRAS EM ANDAMENTO (CODIGO 91) E 
IM6VEIS A REGULARIZAR (C6DIGO 90) 

3.12 - PENDÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 
CONTABEIS RELATIVAS ÁS OBRAS EM ANDAMENTO (CÓDIGO 91) E 
IMÓVEIS A REGULARIZAR (CÓDIGO 90) 

De acordo com o Relat6rio de Inventrio de Bens M6veis e Im6veis emitido 
pelo Sistema Geral de Patrim6nio - SisGepat. permaneciam nao re2ularizadas Dela 
Adm1nistra9ao Regional de Aguas Claras as contas cont自beis relativas s Obras em 
Andamento (c6digo 91) e Im6veis a Regularizar (c6digo 90), cujos saldos sきo provenientes de 
exercicios anteriores ao presente exame. 

De acordo com o Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis emitido 
pelo Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat, permaneciam não regularizadas pela 
Administração Regional de Aguas Claras as contas contibeis relativas is Obras em 
Andamento (código 91) e Imóveis a Regularizar (código 90), cujos saldos são provenientes de 
exercicios anteriores ao presente exame. 

Na tabela abaixo, apresentamos os saldos constantes das respectivas contas, de 
acordo com o Balancete Cont自bil de 3 1/12/2012: 

Na tabela abaixo, apresentamos os saldos constantes das respectivas contas, de 
acordo com o Balancete Contábil de 31/12/2012: 

Unidade Gestora: 190122 
Descrivlio: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE AGUAS CLARAS 

GRUPO CONTÁBIL 14211 —BENS IMÓVEIS 
Conta Contábil Descriçilo da Conta Saldo Contábil (RS) 

142110200 EDIFICAÇÕES 0,00 
142110800 TERRENOS 3.416.411,99 
142111000 MOBILIÁRIO URBANO 202.139,59 
142119000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR 572.417,45 
142119100 OBRAS EM ANDAMENTO 1.264.677,69 
142119800 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR 0,00 

Soma 5.455.646,72 
Fonte: SIGGO/DISCOVERER Fonte: SIGGO/DISCOVERER 

Causa Causa 

a) 	ausencia de verifica9ao prvia da existencia de toda documenta叫o 
exigida para registro de im6veis no mbito do Distrito Federal; e 

a) ausência de verificação prévia da existência de toda documentação 
exigida para registro de imóveis no Ambit° do Distrito Federal; e 

b) falta de controle e acompanhamento do estado da obra pelo Nbcleo de 
Patrim6nio da Administra9ao Regional de A guas Claras 

b) 	falta de controle e acompanhamento do estado da obra pelo Nileleo de 
Patrimônio da Administração Regional de Aguas Claras. 

Consequencia Consequencia 

Aumento do saldo das contas contabeis Bens 
(142119000) e Obras em Andamento (142119100). 

Aumento do saldo das contas contdbeis Bens 
(142119000) e Obras em Andamento (142119100). 

RecomendaAo RecomendavAo 

Im6veis a Regularizar Imóveis a Regularizar 

a) 	providenciar, em caso de j自  nao ter sido atendido, o encaminhamentoa 
Diretoria Geral de Patrim6nio, dos documentos solicitados pela Coordenaao Geral de 
Patrim6nio, a saber: 

a) 	providenciar, em caso de já não ter sido atendido, o encaminhamento 
Diretoria Geral de Patrimônio, dos documentos solicitados pela Coordenação Geral de 
Patrimônio, a saber: 
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・ Im6vel a Regularizar/C6digo 90 - Registro das edifica96es que nao 
oossuem documento que comprove a propriedade do terreno e documentos cia eciinca9ao; 
sendo aue a incortoracao de terrenos 6 efetivada mediante certidao cartorial em nome ao 
Distrito Federal e incomoracao das edifica6es por meio da apresenta9ao de Carta de Habite- 
se, Termo de Recebimento Definitivo da Obra, Documento onde conste o Valor ulobal cia 
Obra ・  Nota de Empenho e Memorial Descritivo da Obra. 

・ Obras em Andamento/C6digo 91 - Registro de despesas realizadas nos 
Subitens 01 - Estudos e Projetos; 02 - Edifica96es e 05 - Instala96es; as quais sero 
incorporadas ao final da obra, em atendimento legisla9ao. Neste item destacamos o dever da 
Unidade em informar se as edifica96es relacionadas ja foram concluidas, bem como 
encaminhar a Diretoria Geral de Patrim6nio a documenta9ao exigida para a incorpora9ao dos 
investimentos: documento que comprove a propriedade do terreno (caso o mesmo nきo seja 
incorporado); Carta de Habite-se, Termo de Recebimento Definitivo da Obra, Documento 
onde conste o Valor Global da Obra - Nota de Empenho e Memorial Descritivo da Obra. 

b) 	elaborar procedimentos internos que visem o encaminhamento, ao 
N自cleo de Material e Patrim6nio, de todas as altera96es patrimoniais (bens im6veis) 
ocorridas, para que sejam efetivadas as devidas entradas, altera96es ou baixas patrimoniais. 

3.13 ・  CONSIDERAc6ES CONTANTES NO RELAT6RIO SOBRE O 
INVENTARIO FISICO PATRIMONIAL DE BENS IMOVEIS. 

Consta no Relat6rio do Inventrio Fisico de Bens Patrimonials do exercicio de 
2012, de 25/01/2013 (fis. 165 a 175), elaborado pela Comissao Inventariante constituida pela 
Ordem de Servi9o n.。  248, de 10/12/2012, DODF n。  253 de 14/12/2012 (pag. 35), o relato do 
Relat6rio - Bens Im6veis n。  013/2013 (fls. 199 a 205) com algumas divergencias onde, ap6s 
an自lise da Coordena9ao Geral de Patrim6nio, houve a elabora きo do recomendando medidas 
para os itens: 1.1 - Abrigos de passageiros em p6ssimo estado de conservaao; 1.2 - Abrigos 
de passageiros nao localizados; 1.3 - Abrigo de passageiro desmontado por empresa de 
engenharia para constru9ao de tapume; 2.1 - Im6veis a regularizar/c6digo 90; 2.1.1 - 
Solicita9ao de envio de documenta9きo necessria a incorpora9きo de im6veis, relativo a obras 
realizadas; 2.2 - Obras em andamento/c6digo 91; 2.2.1 - Solicita きo de envio dos termos de 
recebimento definitivo das obras realizadas e concluldas e 2.2.2 - Obra incompleta. 

Mediante Memo. no 57/2013- DIROB/RA XX, de 04/06/2013, foi informado 

1' a situacao anresentada, relativa a conservacきo de abrigos de 6 nibus,6 de 
conhecimento da Administra9ao Regional de Aguas Claras, mas que o contrato ae 
manuten9谷o de abrigos de 6 nibus 6 de competencia do DFTrans; 

2) o abrigo n百o localizado seria substituido por um de vidro padro CEMUSA, 
o que nao ocorreu em virtude de estar quebrado, at6 a presente data; 
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3) o abrigo retirado pela construtora ser自  remontado ao final da obra; 
4) as incorpora96es das obras executadas em 2011/2012 dependem do 

recebimento definitivo, que se encontra em andamento; e 
5) as pastas n。  02040/12 (reforma da quadra de esporte da ADE, conj. 15A) e 

02056 (instala頭o de alambrado em parque infantil na QS 08, conj. 210) serao vistoriadas pela 
Diretoria de Obras para indica9ao de novos endere9os ou apresenta戸o do mapa de sua 
localiza9ao; contudo questiona a divergencia presente nos itens 2.2.1 (obras realizadas) e 
2.2.2 (obras nao localizadas) do Relat6rio de Bens Im6veis no 13/2013 da Gerencia de 
Acompanhamento e Avalia9ao do Patrim6nio Imobilirio, uma vez que a pasta no 02040/12 
consta citada em nos dois itens. 

3) o abrigo retirado pela construtora sera remontado ao final da obra; 
4) as incorporações das obras executadas em 2011/2012 dependem do 

recebimento definitivo, que se encontra em andamento; e 
5) as pastas n° 02040/12 (reforma da quadra de esporte da ADE, conj. 15A) e 

02056 (instalação de alambrado em parque infantil na QS 08, conj. 210) serão vistoriadas pela 
Diretoria de Obras para indicação de novos endereços ou apresentação do mapa de sua 
localização; contudo questiona a divergência presente nos itens 2.2.1 (obras realizadas) e 
2.2.2 (obras não localizadas) do Relatório de Bens Imóveis n° 13/2013 da Gerência de 
Acompanhamento e Avaliação do Patrimônio Imobilidrio, uma vez que a pasta n° 02040/12 
consta citada em nos dois itens. 

Causa Causa 

Falta de integra頭o entre o Nucleo de Patrim6nio e os demais setores 
responsaveis pela fiscaliza戸o e servi9os no a mbito da Administra9ao Regional de A guas 
Claras. 

Falta de integração entre o NUcleo de Patrim6nio e os demais setores 
responsáveis pela fiscalização e serviços no 'ambit° da Administração Regional de Aguas 
Claras. 

Consequencia Consequência 

Ausencia de controle dos im6veis por parte do N丘cleo de Patrim6nio da 
Administra恒o Regional de Aguas Claras. 

Ausência de controle dos imóveis por parte do Núcleo de Patrimônio da 
Administração Regional de Aguas Claras. 

Recomenda頭o Recomendação 

Elaborar procedimentos internos que visem o encaminhamento, ao Nucleo de 
Material e Patrim6nio, de todas as altera96es patrimoniais (bens im6veis) ocorridas, para que 
sejam efetivadas as devidas entradas, altera96es ou baixas patrimoniais. 

Elaborar procedimentos internos que visem o encaminhamento, ao Made° de 
Material e Patrimônio, de todas as alterações patrimoniais (bens imóveis) ocorridas, para que 
sejam efetivadas as devidas entradas, alterações ou baixas patrimoniais. 

3.14 - CONSIDERACOES CONTANTES NO RELATORIO SOBRE O 
INVENTARIO FiSICO PATRIMONIAL DE BENS M6VEIS. 

3.14 - CONSIDERAÇÕES CONTANTES NO RELATÓRIO SOBRE 0 
INVENTÁRIO FiSICO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS. 

Em 3 1/12/2012 estava registrado no Grupo Contabil 14212 - Bens M6veis da 
Administra戸o Regional de A guas Claras, o valor de R$ 681.134,11, com a seguinte 
composi9ao: 

Em 31/12/2012 estava registrado no Grupo Contabil 14212 - Bens Móveis da 
Administração Regional de Aguas Claras, o valor de R$ 681.134,11, com a seguinte 
composição: 

Unidade Gestora: 190122 
Descrigilo: ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS 

Contábil 
Conta . Valor 

DescrOlo da Conta 
de 

Débito 
Valor de 
Crédito 

Saldo 
Contábil 

142120400 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 837,00 0,00 837,00 
142120600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 

COMUNICAÇÃO 
25.778,69 0,00 25.778,69 

142121200 APARELHOS E UTENSf 1.10S DOMÉSTICOS 8.161,28 0,00 8.161,28 
142121800 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 1.036,80 0,00 1.036,80 
142122400 EQUIPAMENTO DE PRO ITÇÃO, SEGURANÇA E 

SOCORRO 
20.270,00 0,00 20.270,00 
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Unidade Gestora: 190122 
DescriçAo: ADMINISTRA00 REGIONAL DE AGUAS CLARAS 

Conta 
Contibil  

Descriçfio da Conta 
Valor de 
Débito 

Valor de 
Crédito 

Saldo 
Contábil 

142123000  MÁQUINAS E EQUIPAMI ti I OS ENERGÉTICOS 69.904,10 0,00 69.904,10 

142123300  EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 66.027,50 0,00 66.027,50 

142123400 
	 DIVERSOS 

MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS ' 	12.457,32 0,00 12.457,32 

142123500 
	 DADOS 

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 267.335,66 0,00 267.335,66 

142123600 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE 
_ESCRITÓRIO  

8.505,02 0,00 8.505,02 

142123800 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 
OFICINA 

286,66 0,00 286,66 

142124000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS 

7.352,00 0,00 7.352,00 

142124200 MOBILIÁRIO EM GERAL 145.483,73 0,00 145.483,73 

142124400 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU 0,02 0,00 0,02 

142125100 PEÇAS Nik0 INCORPORA VEIS A IMÓVEIS 47.698,33 0,00 47.698,33 

142129233 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 7.799,70 7.799,70 0,00 

142129234 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 
DIVERSOS 

4.225,00 4.225,00 0,00 

142129235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS 

11.041,11 11.041,11 0,00 

142129236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE 
ESCRITÓRIO 

3.986,00 3.986,00 0,00 

142129240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS 

4.796,00 4.796,00 0,00 

Soma 712.981,92 31.847,81 681.134,11 

Fonte: SIGGO/DISCOVERER, Valores em reais. Fonte: SIGGO/D1SCOVERER, Valore,s em reais. 

Consta no Relat6rio do Invent自rio Fisico de Bens Patrimoniais do exercicio de 
2012, de 25/01/2013 (fis. 165 a 175), elaborado pela Comissao Inventariante constituida pela 
Ordem de Servi9o n.。  248, de 10/12/2012, DODF n。  253 de 14/12/2012 (jag. 35), a 
apresenta9ao de itens apurados contendo falhas e divergencias; onde ap6s analise da 
Coordena きo Geral de Patrim6nio, houve a elabora叫o do Relat6rio - Bens M6veis n。  
018/2013 (fls. 196 a 198) recomendando medidas para os itens: 1. ー  Bens nao Localizados; 1.2 
- Bens em Tomada de Contas Especiais/TCE; 2.1 - Bens com Plaqueta de Tombamento do 
GDF: 2.2 - Bens sem Plaaueta de Tombamento; 2.3 - Bens com I'Iaquetas de icientinca9ao 
de Outros Orgaos e 3 - Condi96es de Guarda e Uso dos Bens 1'atnmonlais; aiem aa 
orienta9きo quanto aos registros, no Sistema Geral de Patrim6nio - SisGepat, das 
Transferencias de Guarda e Responsabilidade e do lan9amento de todos os Bens Ociosos da 
Unidade, respaldados pelos respectivos termos devidamente preenchidos e assinados pelos 
respons自veis. 

Consta no Relatório do Inventário Fisico de Bens Patrimoniais do exercicio de 
2012, de 25/01/2013 (fls. 165 a 175), elaborado pela Comissão Inventariante constituida pela 
Ordem de Serviço n.° 248, de 10/12/2012, DODF n° 253 de 14/12/2012 (pag. 35), a 
apresentação de itens apurados contendo falhas e divergências; onde após andlise da 
Coordenação Geral de Patrimônio, houve a elaboração do Relatório - Bens Móveis n° 
018/2013 (fls. 196 a 198) recomendando medidas para os itens: 1. - Bens não Localizados; 1.2 
- Bens em Tomada de Contas Especiais/TCE; 2.1 - Bens com Plaqueta de Tombamento do 
GDF; 2.2 - Bens sem Plaqueta de Tombamento; 2.3 - Bens com Plaquetas de Identificação 
de Outros Órgdos e 3 - Condições de Guarda e Uso dos Bens Patrimoniais; além da 
orientação quanto aos registros, no Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat, das 
Transferências de Guarda e Responsabilidade e do lançamento de todos os Bens Ociosos da 
Unidade, respaldados pelos respectivos termos devidamente preenchidos e assinados pelos 
responsdveis. 

Mediante Memo. n。  10/2013 - NUMAP - RA XX, de 04/06/2013, foi 
informado que: 1) restaram 20 bens nao localizados que sero objeto de Tomada de Contas 
Especial; 2) o processo no 300.000.034/2011, relativo a Tomada de Contas Especial, foi 
encaminhado a COPAT/SUCON/SEF em 06/05/2013; 3) o Nucleo de Material e Patrim6nio 
est regularizando os apontamentos relativos a plaquetas de tombamento; e 4) a 

Mediante Memo. n° 10/2013 - NUMAP - RA XX, de 04/06/2013, foi 
informado que: 1) restaram 20 bens não localizados que sera() objeto de Tomada de Contas 
Especial; 2) o processo n° 300.000.034/2011, relativo Tomada de Contas Especial, foi 
encaminhado COPAT/SUCON/SEF em 06/05/2013; 3) o Nikko de Material e Patrimônio 
está regularizando os apontamentos relativos a plaquetas de tombamento; e 4) a 
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Administra9ao nao disp6e de dep6sito apropriado para guarda de materiais e equipamentos de 
obras ou de bens inserviveis. 
Administração não dispõe de depósito apropriado para guarda de materiais e equipamentos de 
obras ou de bens inserviveis. 

Causa Causa 

Falta de integra戸o entre o N自cleo de Patrim6nio e os responsaveis pelo uso e 
guarda de bens m6veis no a mbito da Administra9ao Regional de A guas Claras. 

Falta de integração entre o Núcleo de Patrimônio e os responsáveis pelo uso e 
guarda de bens móveis no âmbito da Administração Regional de Águas Claras. 

Consequencia Consequência 

Ausencia de controle dos bens m6veis por parte do Nucleo de Patrim6nio da 
Administra9ao Regional de Aguas Claras. 

Ausência de controle dos bens móveis por parte do Núcleo de Patrimônio da 
Administração Regional de Águas Claras. 

Recomenda戸o Recomendação 

Elaborar procedimentos internos que visem o encaminhamento ao Nucleo de 
Material e Patrim6nio, de todas as altera96es patrimoniais (bens m6veis) ocorridas, para que 
sejam efetivadas as devidas entradas, transferencias ou baixas patrimoniais. 

3.15 - CONSIDERACOES SOBRE RELATORIO CONCLUSIVO 
SOBRE O INVENT RIO DOS MATERiAIS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO 

Elaborar procedimentos internos que visem o encaminhamento ao Núcleo de 
Material e Patrimônio, de todas as alterações patrimoniais (bens móveis) ocorridas, para que 
sejarn efetivadas as devidas entradas, transferencias ou baixas patrimoniais. 

3.15 - CONSIDERACOES SOBRE RELATÓRIO CONCLUSIVO 
SOBRE 0 INVENTARIO DOS MATERIAIS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO 

Consta como saldo do Grupo Contabil 1131 - Estoques da Administra9o 
Regional de A guas Claras, em 3 1/12/2012, o valor de R$ 32.964,62 conforme demonstrado a 
seauir: 

Consta como saldo do Grupo Contábil 1131 - Estoques da Administração 
Regional de Aguas Claras, em 31/12/2012, o valor de R$ 32.964,62 conforme demonstrado a 
se uir: 

Unidade Gestora: 190122 
Descrição: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE AGUAS CLARAS 

Conta 
Contibil 

Descrição da Conta Valor de 
Débito 

Valor de 
Crédito 

Saldo 
Contábil 

113180400 GAS ENGARRAFADO 1.185,18 1.013,87 171,31 
113180700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 11.013,10 8.801,80 2.211,30 
113181400 MATERIAL EDucATivo E ESPORTIVO 137,20 6,60 130,60 
113181600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 26.049,09 11.719,57 14.329,52 
113181700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.317,70 2.997,95 1.319,75 
113181900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 

EMI3ALAGEM 
39,90 39,90 0,00 

113182100 MATERIAL DE COPA E COZINHA 9.077,90 5.444,86 3.633,04 
113182200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 

HIGIENIZAÇÃO 
661,37 301,58 359,79 

113182300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 11,94 0,00 11,94 
113182400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 

IMÓVEIS 
4.492,05 2.798,03 1.694,02 

113182500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
MÓVEIS 

200,00 200,00 0,00 

113182600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 5.045,97 692,53 4.353,44 
113182800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 4.497,16 1.411,64 3.085,52 
113183300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 15.135,00 15.135,00 0,00 
113183500 MATERIAL LABORATORIAL 9,45 9,45 0,00 
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Unidade Gestora: 190122 
Descriglio: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE AGUAS CLARAS 

Conta 
Contibil 

DescriOlo da Conta Valor de 
Débito 

Valor de 
Crédito 

Saldo 
Contábil 

113183600 MATERIAL HOSPITALAR 130,00 130,00 0,00 

113184100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 20,96 6,40 14,56 

113184200 FERRAMENTAS 3.410,97 2.371,84 1.039,13 

113184400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.770,50 1.500,00 270,50 

113184700 SOFTWARES DE BASE 2.721,00 2.721,00 0,00 

113185000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS 340,20 0,00 340,20 

113189800 MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR 926,39 926,39 0,00 

Soma 91.193,03 58.228,41 32.964,62 

Fonte: SIGCO/DISCOVERER, Valores em reais. Fonte: SIGGO/D1SCOVERER, Va!ores em reais. 

A Comissao designada pela Ordem de Servi9o n.。  15, de 14/02/2013 (DODF 
no 34, de 15/02/20 13, pg. 11) procedeu ao inventario dos materiais existentes no almoxarifado 
da Administra戸o Regional de A guas Claras, referente ao exercicio de 2012, emitindo o 
Relat6rio Conclusivo em 15/02/2013 (fis. 208 e 209), informando dentre outros que: 

・ Ap6s contagem de todo material existente no almoxarifado da 
Administra叫o Regional de A guas Claras, foi constada diverg6ncia do quantitativo dos itens 
c6digo 200087723 (almofada para carimbo, n 3, na cor azul) e 200087724 (almofada para 
carimbo, n。  4, na cor azul); cujo acerto no Sistema Integrado de Gestきo de Material - SIGMA 
ocorreu no exercicio de 2013. 

A Comissão designada pela Ordem de Serviço n.° 15, de 14/02/2013 (DODF 
n° 34, de 15/02/2013, pg. 11) procedeu ao inventário dos materiais existentes no almoxarifado 
da Administraçâo Regional de Águas Claras, referente ao exercicio de 2012, emitindo o 
Relatório Conclusivo em 15/02/2013 (fls. 208 e 209), informando dentre outros que: 

• Após contagem de todo material existente no almoxarifado da 
Administração Regional de Aguas Claras, foi constada divergência do quantitativo dos itens 
código 200087723 (almofada para carimbo, n° 3, na cor azul) e 200087724 (almofada para 
carimbo, n° 4, na cor azul); cujo acerto no Sistema Integrado de Gestão de Material - SIGMA 
ocorreu no exercicio de 2013. 

Causa Causa 

Ausencia de rotina de conferncia mensal de saldos entre os valores constantes 
no Sistema SIGMA e no SIGGO, relativos a entradas e saidas de materiais no almoxarifado 
da Administra9きo Regional de A guas Claras. 

Ausência de rotina de conferência mensal de saldos entre os valores constantes 
no Sistema SIGMA e no SIGGO, relativos a entradas e saidas de materiais no almoxarifado 
da Administração Regional de Aguas Claras. 

Consequencia Consequência 

Divergencias de valores constantes no Sistema SIGMA e no SIGGO, relativos 
a entradas e saidas de materiais no almoxaritado da Aclministra9ao Regional ae A guasしtaras. 

Divergências de valores constantes no Sistema SIGMA e no SIGGO, relativos 
a entradas e saidas de materiais no almoxarifado da Administração Regional de Aguas Claras. 

Recomenda戸o Recomendagio 

Criar rotina de conferencia mensal de saldos entre os valores constantes no 
Sistema SIGMA e no SIGGO, relativos a entradas e saidas de materiais no almoxarifado da 
Administra9ao. 

Criar rotina de conferência mensal de saldos entre os valores constantes no 
Sistema SIGMA e no SIGGO, relativos a entradas e saidas de materiais no almoxarifado da 
Administração. 
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IV- CONCLUSAO IV - CONCLUSÃO 

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

GESTÃO 	 1 SUBITEM CLASSIFICAÇÃO 
GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE 
BENS E SERVIÇOS 

3.7, 3.8, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15 Falhas Formais 

GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE 
BENS E SERVIÇOS 

3.1, 3.3 e 3.10 Falhas Médias 

GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE 
BENS E SERVIÇOS 

3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9 e 3.11 Falhas Graves 

Brasilia, 27 de janeiro de 2015. Brasilia, 27 de janeiro de 2015. 
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