
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Transpar'ncia e Controle 
Con加dad aria・一Geral 

RELATORIO DE AUDITORIA N。  0712014-DIRAG I/CONAG/CONT-STC 

Processo n: 040.001.154/2013 
Unidade: 	Secretaria dc Estado da Defesa Civil do Distrito Federal 
Assunto: AUDITORIA DE CONFORMIDADE EM TOMADA DE CONTAS ANUAL 
Exercicio: 2012 

Senhor Diretor, 

Apresentamos o Relatrio de Tomada de Contas Anual, que trata dos exames 
realizados sobre os atos e fatos dos gestores da Secretaria de Estado da Defesa Civil do 
Distrito Federal, referente ao exercicio de 2012, por determina 瓦o desta Controladoria-Geral e 
consoante Ordens de Servi9o n306/20121 CONT/STC en。  154/2014-CONT/STC. 

響！ 鵬UOIalユO TRABALI1o l汁  

 

，’ーー i一綴無恥●りミ曲」  

    

Os trabalhos de auditoria foram re1iワndns na sede da Secretaria de Estado da 
Defesa Civil do Distrito Federal, no perodo de 16/10/2012 a 30/10/2012 e 11/08/2014 a 
20/08/2014, objetivando verificar a conformidade das contas da Secretaria de Estado da 
Defesa Civil do Distrito Federal, no exercicio de 2012. 

No foram impostas restri96es quanto ao m6todo ou a extens各o de nossos 
trabalhos. 

A auditoria foi realizada por amostragem visando avaliar e emitir opiniきo sobre 
os atos de gesto dos responsaveis pela Unidade, ocorridos durante o exercicio de 2012, sobre 
as gest6es or9amentria, cont'bil, fmanceira, patrimonial, de pessoas e suprimentos. 

As constata96es foram apresentadas ao gestor mediante a Nota de Auditoria 
n。  01/2012-DIRAG/CONAG/CONT-STC, acostada a s fls.223/228 do processo. 

O presente Relat6rio, na fase preliminar, foi encaminhado ao dirigente m自ximo 
da Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal, por meio do Oficio n。  1686/2014- 
GAB/STC, para sua manifesta9ao quanto aos esclarecimentos adicionais ou a s justificativas 
para as situa96es constatadas, conforme estabelecido no art. 31 da Portaria n。  89-STC, de 
21/05/2013. O Subsecret貞rio de Administraao Geral da Secretaria de Estado de Defesa Civil 
do Distrito Federal manifestou-se acerca do Relatrio Preliminar mediante o Oficio 
n。  132/2014-SUAG/SEPDC-DF e seus anexos, acostados a s fis. 294 a 344. 
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AS flCS胆9 AS pEcAs  

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 
Resolu9ao 38/90 - TCDF. 

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

:'W苦DESEN ‘●血里，  4V, DESEN e L 

GESTAO ORCAMENTRIA 

1.1 - NOTA DE EMPENHO COM MODALIDADE DE LICITACAO 
DIVERGENTE DO EXECUTADO 

Fato 

GESTÁO ORÇAMENTÁRIA 

1.1 - NOTA DE EMPENHO COM MODALIDADE DE LICITAÇÁO 
DIVERGENTE DO EXECUTADO 

Fato 

A equipe de auditoria constatou que as notas de empenho dos processos a 
seguir foram descritas com a modalidade de licita9ao diferente do que foi executado, 
contrariando o inciso XII do art. 50 do Decreto n。  32.598, de 15 de dezembro 2010, o qual 
aprova as Normas de Planejamento, Oramento, Finan9as, Patrim6nio e Contabilidade do 
Distrito Federal. 

A equipe de auditoria constatou que as notas de empenho dos processos a 
seguir foram descritas com a modalidade de licitação diferente do que foi executado, 
contrariando o inciso XII do art. 50 do Decreto n° 32.598, de 15 de dezembro 2010, o qual 
aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrim6nio e Contabilidade do 
Distrito Federal. 

,- .4k7P1Ticesser. 1 'ob* '<valor).  
 0 

'' 	de eniPenh0..4 
423.000.005/2012 Assinatura de periódicos. Pregão ARP 

(R$ 16.065,43) 

"Art. 50. Para cada empenho ser extrado um documento 
denominado Nota de Empenho - NE, que conter os seguintes 
dados:C..) 
XII - modalidade e nmero da licita9ao ou c6digo da dispensa ou 
inexigibilidade;" 

"Art. 50. Para cada empenho sera extraido um documento 
denominado Nota de Empenho - NE, que conterd os seguintes 

XII - modalidade e Milner° da licitaçao ou c6digo da dispensa ou 
inexigibilidade;" 

Salienta-se que os dados extraidos da Nota de Empenho s百o origin自rios da base 
de dados do Distrito Federal, por meio do Sistema Integrado de Gesto Governamental 
SIGGO. Esse sistema cont6m uma distin9ao entre as modalidades de Ades且o a Ata de 
Registro de Pre9os~ ARP, o qual se refere ao item II, e ao Pregao de Licita きo, item 9. 

Salienta-se que os dados extraidos da Nota de Empenho sao origindrios da base 
de dados do Distrito Federal, por meio do Sistema Integrado de Gestao Governamental - 
SIGGO. Esse sistema contém uma distinção entre as modalidades de Adesào a Ata de 
Registro de Preços - ARP, o qual se refere ao item 11, e ao Pregão de Licitação, item 9. 

Causa Causa 

Segundo alegado pela Unidade: indisponibilidade da op戸o adequada no 
SIGGO no exercicio de 2012. 

Segundo alegado pela Unidade: indisponibilidade da opção adequada no 
SIGGO no exercicio de 2012. 
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Consequ己ncia 

Destaca-se que essa divergencia gem consequencias para fins estatisticos, 
diminuindo o percentual realizado por meio de ARP e aumentando o realizado por Pregをo. 

Manifesta戸o do Gestor 

Primeiramente, insta ressaltar que a contrata戸o realizada no se tratou de uma 
adesこo a ata de registro de pre9os na forma convencional. A contrata 言o em questo 
ocorreu por meio da licita"o formal centralizada, conduzida pela Subsecretaria de 
Licita6es e Compras/SEPLAN, na poca chamada de Central de Compras, 
pertencente a estrutura da Secretaria de Estado de Planejamento e Oramento, onde 
a estrutura da denoniinndn Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal 
estava contemplada como Org百o participante do certame inclui da no Plano de 
Suprimento n。. 006/2011, elaborado pela ento Secretaria de Estado de Governo 
(6rg百o respons'vel na oportunidade pela gest百o oramentria e financeira da ento 
Secretaria de Estado de Defesa Civil) outrora criada por for9a do Decreto n. 32.716, 
de 01/01/2011, conforme despacho exarado s fis. 39 dos autos, ap6s a extin9且o da 
Casa Civil do Distrito Federal ocorrida por for9a do Decreto 32.914, de 10 de maio 
de 2011. 

Assim, entendendo que a Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal 
participava como 6 rg且o integrante no certame licitat6rio, uma vez que a Secretaria 
de Estado de Governo realizou proje弾o para atender esta Secretaria que na 
oportunidade estava a ela vinculada, e assim tamb'm entendo a Subsecretaria de 
Licita6es e Compras/SEPLAN procedeu a autoriza 貢o para a solicita 且o de compra 
da Ata de Registro de Pre9os if. 02/2012, referente ao Preg'o Eletrnico no. 
286/2011, do processo n3032.000.004/2011, conforme Autoriza戸o n. 0487/2012, 
's fis. 42-43 dos autos. 

Cabe ressaltar ainda, que no exerccio de 2012, o Sistema Integrado de Gesto 
Governamental (SIGG0), no menu oramentrio e no m6dulo de emisso de notas 
de empenho ainda n巨o existiam as classifica戸es 13 e 141 Preg'o Presencial com Ata 
(CECOM) e Preg百o Eletrnico com Ata (CECOM), respectivamente, que passaram 
a integrar o citado sistema somente a partir do exercicio de 2013, motivo pelo qual a 
classifica'o na nota de empenho no campo "licita 百o" foi classificada como 
"Pregao", item 9., 

No obstante ao entendimento da auditoria para a classificaao da Nota de Empenho 
como se o processo fosse de uma Ades'o por "carona", o que no era o caso, 
informamos para os devidos fins que a unidade tem se preocupado quanto a correta 
classifica9豆o dos itens da nota de empenho, zelando pelo cumprimento da legisla o 
em epigrafe. 

An五lise do Controle Interno 

Em consulta ao SIGGO, constata-se que as classifica96es 13 e 14, Prego 
Presencial com Ata (CECOM) e Preg言o Eletr6nico com Ata (CECOM), nまo existiam no 
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sistema em 2011. Na consulta ao exercIcio de 2012, verifica-se que a tabela referente a s 
modalidades de licita叫o traz as op96es 13 e 14. 

Recomenda恒o 

Proceder え  correta descri9且o da modalidade de licitaio na Nota de Empenho 
nos prximos processos, conforme o inciso XII do art. 50 do Decreto n。  32.598, de 15 de 
dezembro 2010. 

GESTAO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVICOS 

2.1 - PROJETO BASICO INDICANDO EMPRESA A SER 
CONTRATADA 

Fato 

A Lei n.。  8.666/93, em seu artigo 6。, inciso IX, define Projeto Bsico como o 
conjunto de elementos necess白rios e suficientes, com nivel de precis託o adequado, para 
caracterizar a obra ou servi9o, ou complexo de obras ou servi9os objeto da licitaao, 
elaborado com base nas indica96es dos estudos t6cnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade t6cnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 
possibilite a avaliaao do custo da obra e a defmi9o dos m6todos e do prazo de execu9乞o. 

O objetivo do projeto basico 6 caracterizar um servi9o para que se possa eleger, 
de maneira ison6mica, um contratante que ofere9a a proposta mais vantajosa para a 
Administra9且o. 

Em anlise ao Processo n。  423.000.027/2012, referente a inscri9o em curso 
para treinamento profissional de tres servidores, com custo total de R$ 16.173,00, verifica-se 
que o projeto bsico (fis. 4 a 15) traz indevidamente em seu bojo, a indicaao da empresa a 
ser contratada. 

Causa 

Falha na elabora9ao do projeto b自sico. 

Consequencia 

Falha formal na contrata9乞o, uma vez que se tratava de servi9o prestado por 
academico especializado. 
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Manifestag'o do Gestor 

Atendendo a recomenda叫o da equipe de auditores para observar a Lei n.。  8.666/93, 
artigo 6, inciso IX, na elabora9きo dos projetos bsicos pan a aquisi9百o de bens, e 
contrata9'o de servi9os e obras, a Subsecretaria de Administra 百o Geral da 
Secretaria de Estado de Prote9昌o e Defesa Civil do Distrito promoveu no ano de 
2013, curso interno direcionado aos servidores da unidade que elaboravam projetos 
bsicos no intuito de se evitar erros e prticas contrrias A legisla'o, onde o 
servidor ~，  Subsecretrio de Administra"o Geral a poca 
foi o instrutor. Doravante ao problema diagnosticado pelos auditores, o projeto 
bsico em questo, tratava-se de uma contrata'o de empresa especializada em curso 
de capacita9言o, enquadrando-se como caso tpico de inexigibilidade previsto no Art. 
25 da Lei if. 8.666/93, n三o havendo no que se falar em condu 百o processual ou 
favorecimento a empresa que seria contratada. Assim, mesmo entendo a inexistncia 
de qualquer inten 百o de direcionamento por parte do servidor pliblico que o 
elaborou, o mesmo foi devidamente orientado a evitar a cita'o de empresas a serem 
contratadas no bojo do projeto bsico, mesmo quando se tratarem de casos clssicos 
de inexigibilidades de licita o 

Data venia, a contrata9ao citada amolda-se ao entendimento do TCU, que decidiu 
em sess且o plenria de 15/7ノ1998, considerar que as contrata6es "diretas" de 
professores, conferencistas ou instrutores para ministrar cursos de treinamento ou 
aperfei9oamento de pessoal, bem como a inscri9百o de servidores para participa9言o 
em cursos abertos a terceiros, enquadram-se na hip6tese de Inexigibilidade de 
licita 吾o prevista no inciso H do art. 25, combinado com o inciso VT do art. 13 da 
Lei n 8.666/1993 (Deciso n439/1998 - TCU), entendimento ratificado pelo 
Parecer n 726 1 2008 - PROCAD - PGDF, momento em que o posicionamento 
jurisprudencial da justificativa da contrata 百o por inexigibilidade de licita，百o 
descartaria a incidencia de possvel erro na cita9百o de empresas no bojo do processo, 
conforme os entendimentos abaixo citados: 

Posicionamento jurisprudencial da justificativa 

Sobre a caracteriza 且o da inexigibilidade de licita"o vem demonstrando que os 
6rgios e entidades pblicas ao investirem na formaao de profissionais capacitados 
adotam, na maioria das vezes, a inexigibilidade de licita弾o para atingir tal mister. 
Isto ocorre em face das disposi96es da Lei de Licita6es (art. 25, TI c/c art. 13, Vfl: 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se servi9os tcnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 

I...] 
VI - treinamento e aperfei9oamento de pessoal; 

[...] 

Art. 25. E inexigivel a licita戸o quando houver inviabilidade de competi叫o, em 
especial: 

［司  
II - para a contrata9こo de servi9os t'cnicos enumerados no art. 13 desta Lei, 
de natureza singular, com profissionais ou empresas de not6ria 
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especializa戸o, vedada a inexigibilidade pan servi9os de publicidade e 
divulga o; 

[-..] 

Ao discorrer sobre o tema, Mar9al Justen Filho assinala que 

O inc. VI trata do desenvolvimento de recursos e t'cnicas de aperfeioamento dos 
agentes p'blicos. N'o se incluem na previs言o legal servi9os de aperfeioamento 
desvinculados das fun96es desempenhadas pelos agentes p'blicos. Deve haver um 
vnculo de pertinncia entre o treinamento e atividade desempenhada. (...) 

Por isso, quando a contrata9言o envolver servi9os tcnico-cientIficos especializados 
(especialmente aqueles indicados no art. 13), poder fazer-se diretamente, 
independentemente de procedimento formal licitatrio. Nao significa que a 
Administra"o possa escolher qualquer particular, a seu arbItrio. A sele叫o do 
particular a ser contratado se sujeita a certos requisitos. Os requisitos subjetivos do 
contratado decorrem diretamente da causa motivadora da inexigibilidade da 
licita9百o. NAo se aplica o procedimento formal da licitaao porque o servi9o t'cnico- 
cientfico apresenta peculiaridades que o tomam especIfico, singular e 
inconfundvel. Logo, somente particulares habilitados e capacitados nodero 
麟I麟鷺  

desenvolver o servi9o de modo satisfat6rio. Se qualquer particular 
estivesse capacitado a desempenhar satisfatoriamente o・ servi9o, no se caracterizaria 
ele como especializado, singular e inconfundivel. 

A possibilidade de contrata 石o direta para treinamento de servidores 6 reconhecida 
na jurisprudencia do TCU. Exemplificativamente, excertos do voto do Ministro 
しarios nma I ivares na suva, relator ao i-toc. rtu U1&fiU/91-U, lis. 1/121: 

Na maioria das vezes, nos casos concreto,' extremamente dificil estabelecer 
padr6es adequados de competi9且o para escolher objetivamente entre diferentes 
professores ou cursos. Por essa raz豆o, entendo que se deve reconhecer a necessidade 
de assegurar ao Administrador ampla margem de discricionariedade para escolher e 
contratar professores ou instrutores - quando se tratar de organizar cursos prprios - 
bem como para selecionar cursos abertos a terceiros, para inscri9石o de servidores do 
6rg巨o. 

Excetuados os casos de cursos virtualmente padronizados, que utilizam mtodos de 
ensino de domnio p'blico - como o s5o, por exemplo, os cursos de lingua, ou os 
cursos de utiliza9言o de sistemas de microcomputadores - parece-me invi'vel 
pretender que se possa colocar em competio o talento e a capacidade did'tica de 
mestres em matrias de nivel superior, sobretudo quando se trata de ministrar 
conhecimentos especializados, pan complementar e aprofundar a forma9百o de 
profissionais de nIvel universitrio. 

Sao tantas as vari'veis que influem na defini9百o do perfil ideal dos professores e 
instrutores adequados a cada caso, que dificilmente se pode defender a tese de que 
haja efetiva "viabilidade de licita"o" para formalizar tais contratos. Nem 
procederia, no meu entender, a id'ia de que, para ser considerado de 'not6ria 
especializa oI, um determinado instrutor tenha de ser publicamente famoso. (...) 
Quem identifica a especializa9こo, no caso,d o administrador que organiza o curso. O 
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mesmo raciocinio d vlido quando se analisa o pagamento de matricula em cursos 
abertos, pois obviamente o gestor analisa a qualificaao do respectivo corpo 
docen加. 

Adotar interpreta戸o restritiva, nesse caso, acaba tendo como' nico resultado criar 
enormes obstculos e at mesmo inviabilizar a organiza 三o de cursos de treinamento 
capazes de se ajustarem de forma satisfatria' s demandas especificas dos quadros 
de pessoal de cada 6 rg'o ou entidade. 

Considero muito pouco razo'vel fixar, mediante interpreta9三o rgida e estrita da lei, 
barreiras convencionais desnecessrias para o trabalho dos administradores dos 
programas e capacita"o dos servidores p6blicos. Bastam as enormes dificuldades 
naturais que j' se antep6em' sua tarefa - como d o caso, precisamente, da escassa 
disponibilidade de mestres e instrutores qualificados, experientes, e com boa 
did自tica para transmitirem conhecimentos aos treinandos. 

Assim, tanto para a contrata5o de professores e instrutores para ministrar aulas em 
cursos organizados pelo prprio6 rgo quanto para pagar a matricula e participa9'o 
de servidores em cursos especializados, organizados por terceiros e abertos' 
inscri悼o de outros interessados - em ambos os casos -, entendo que se caracteriza a 
inviabilidade de competi9'o prevista no item II do art. 25, combinado com o item VI 
do art. 13 da Lei das Licita9aes, sendo assim facultado aos administradores 
considerar, se assim o entenderem, inexigivel o processo de licita 三o." 

O mesmo autor ensina, ainda, sobre o mesmo assunto, em termos: 

豆 evidente que interessa' Administra'o a produF'o de um certo resultado, mas a 
contrata戸o tamb6m' norteada pela concep9ao de que esse resultado somente 
poder ser alcanado se for possivel contar com uma capacidade intelectiva 
extraordinria. O que a Administra"o busca, ent百o,d o desempenho pessoal de ser 
humano dotado de capacidade especial de aplicar o conhecimento te6rico para 
solu9言o de problemas no mundo real. (JTJSTEN FJLHO, Maral. Coment'rios' lei 
de licita96es e contratos administrativos. 11. ed. Rio de Janeiro: Malheiros, 1994 
p'gs 281) 

Nesse sentido, oportuna a manifesta9'o do Ministro do TCU, Adhemar Paladini 
Ghisi, no voto condutor da Decisao n 439/98, fis. 08/16: 

A aplica9言o da lei deve ser compativel com a realidade que est' inserida s6 assim o 
direito atinge seus fins de assegurar a justi9a e a equidade social. Nesse sentido, 
defendo o posicionamento de que a inexigibilidade de licita 三o para contrata叫o de 
treinamento e aperfei9oamento de pessoal, fato que pode e deve evoluir no ritmo das 
mudan9as que certamente ocorrero no mercado, com o aperfei9oamento das 
tcnicas de elabora戸o de manuais padronizados de ensino. Essa evolu9且o deve ser 
acompanhada tanto pelos gestores como pelos 6 rg'os de controle, no 含  mbito de suas 
atua96es. Assim, desponta, ao meu ver, com clareza que a inexigibilidade de 
licita''o para contrataf者o de trelnameuto e aperfei,oamento de pessoal, na 
atualidade, ' regra geral, sendo a licita9'o exce9'o que deve ser averiguada 
caso a caso pelo administrador, grifamos. 
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Anlise do Controle Interno Analise do Controle Interno 

A manifesta9言o do gestor evidenciou que a contrata叫o foi adequadamente 
enquadrada na modalidade de inexigibilidade de licita9ao. Contudo, fica evidente que a falha 
apontada, de indica 三o do contratado no p画eto b'sico, foi consumada. 

A manifestação do gestor evidenciou que a contratação foi adequadamente 
enquadrada na modalidade de inexigibilidade de licitação. Contudo, fica evidente que a falha 
apontada, de indicação do contratado no projeto básico, foi consumada. 

Recomenda弾o: Recomendayao: 

Observar a Lei n・。  8・666/93, artigo 60; inciso 一  DC, na elabora9o dos projetos 
oasicos para a aquisi9ao ce Dens, e contrata9ao ae servi9os e obras. 

Observar a Lei n.° 8.666/93, artigo 6°; inciso DC, na elaboração dos projetos 
básicos para a aquisição de bens, e contratação de serviços e obras. 

2.2 - FALHAS NOS PROCESSOS REFERENTES A ADESAO A ATA 
DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) 

2.2 - FALHAS NOS PROCESSOS REFERENTES ADES:0 A ATA 
DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) 

Fato Fato 

Em anlise aos processos referentes a adesきo a Ata de Registro de Pre9os 
(ARP), a equipe de auditoria constatou as seguintes impropriedades: falha na comprova をo de 
vantagem na adesao a ARP, ausencia de instrumento contratual, descumprimento ao parecer 
tiol 191ノ2009一  PPflCAI、ノpr.np 

Em andlise aos processos referentes adesdo a Ata de Registro de Preços 
(ARP), a equipe de auditoria constatou as seguintes impropriedades: falha na comprovação de 
vantagem na adesffo a ARP, ausência de instrumento contratual, descumprimento ao parecer 
n° 1.191/2009- PROCAD/PGDF. 

Dessa forma, verificou-se a utilizaao de Ades且o a Ata de Registro de Pre9os 
em desconformidade com os devidos procedimentos legais, conforme disp6e o inciso IX do 
art. 6。  da Lei no 8.666/93 e o art. 8。  do Decreto n。  3.931/2001 que regulamenta o Sistema de 
Registro de Pre9os, o qual foi recepcionado pelo Distrito Federal pelo Decreto 
n 22.950/2002, bem como em divergencia ao Parecer n 1.191/2009 - PROCAD/DF. 

Dessa forma, verificou-se a utilização de Adesdo a Ata de Registro de Preços 
em desconformidade com os devidos procedimentos legais, conforme dispõe o inciso IX do 
art. 6° da Lei n° 8.666/93 e o art. 8° do Decreto n° 3.931/2001 que regulamenta o Sistema de 
Registro de Preços, o qual foi recepcionado pelo Distrito Federal pelo Decreto 
n° 22.950/2002, bem como em divergência ao Parecer n° 1.191/2009 - PROCAD/DF. 

Amostra analisada conforme tabela a seauir: Amostra analisada conforme tabela a se ir: 

- r e' 	1 
If 

.t 
AdesSo' 1014Rp, kil 1 

1 ' 	Ili 1100 ii 
Co 	i 

Í , 
Objeto 

- 
114001;1 r 

com•,t. i. 
tda 	.11. 

 .1 

4.  

I 	 . 	't: 
13411."ist 

421000.005 
/2011 

- 20 de ma 	de 
2012.

rço 
002/2012 

Loggos 	Jornais, 
Revistas 	e 
Publicag / CNPJ: 
00.692.970/0001- 
03 

Serviços de 
Fornecimento de 
Jornais e Revistas 

16.065,43 SIM. SIM. SIM. 

423.000.018 
/2012 

08 de outubro 
de 2012. 

191/2011 —  
CL/ DAU /UFES 

Dell 
 

computadores do 
Brasil Ltda. CNPJ: 
72.381.189/0001- 
10 

Aquisição de 
microcomputadores 

e monitores.(50) 
112.500,00 NA O. °. SIM. SIM. 
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Em anlise aos Processos n 423.000.018/2012 e 423.000.005/2012, relativo a 

aquisi叫o de microcomputadores e ao fornecimento de jornais e revistas, respectivamente, 
verificou-se a ausencia de instrumento contratual formalizando a contrata叫o entre a Unidade 
e a empresa contratada, conforme preve o Parecer n 1.19 1/2009 - PROCAD/DF. 

(...) a ades且o a Ata de Registro de Pre9os est condicionada 
observancia dos seguintes requisitos:(...) 
h) cola9言o da minuta do contrato elaborado nos termos do edital e da 
Ata de Registro de Pre9os, devidamente adequado a legisla9ao do 
Distrito Federal; 

Em andlise aos Processos n° 423.000.018/2012 e 423.000.005/2012, relativo a 
aquisição de microcomputadores e ao fomecimento de jomais e revistas, respectivamente, 
verificou-se a ausencia de instrumento contratual formalizando a contratação entre a Unidade 
e a empresa contratada, conforme prevê o Parecer n° 1.191/2009 - PROCAD/DF. 

(...) a adesão a Ata de Registro de Preços está condicionada A 
observancia dos seguintes requisitos:(...) 
h) colação da minuta do contrato elaborado nos termos do edital e da 
Ata de Registro de Preços, devidamente adequado A legislação do 
Distrito Federal; 

Em an自lise ao Processo n 423.000.005/20 12, relativo ao fornecimento de 
jornais e revistas, verificou-se a falha na comprova9且o de vantagem para a ades言o 自  Ata de 
Registro de Pre9os. 

Em andlise ao Processo n° 423.000.005/2012, relativo ao fornecimento de 
jomais e revistas, verificou-se a falha na comprovação de vantagem para a adesão A Ata de 
Registro de Preços. 

No projeto bsico consta a estimativa de pre9o baseada nas quatro propostas de 
pre9os, inseridas dentro do projeto. As solicita96es de propostas foram emitidas para quatro 
empresas: Loggos Jornais, Revistas e Publica96es LTDA., Banca de Revista 416 sul LTDA- 
ME, JM Tones Jornais e Revistas LIDA-ME e Midia Distribuidora de Jornais e Revistas ー  
A2P Logistica e Distribui叫o. A primeira apresentou o menor oramento. 

No projeto bisico consta a estimativa de preço baseada nas quatro propostas de 
pregos, inseridas dentro do projeto. As solicitações de propostas foram emitidas para quatro 
empresas: Loggos Jornais, Revistas e Publicações LTDA., Banca de Revista 416 sul LTDA- 
ME, IM Torres Jornais e Revistas LTDA-ME e Midia Distribuidora de Jornais e Revistas - 
A2P Logistica e Distribuição. A primeira apresentou o menor orçamento. 

Destaca-se que a Loggos Jornais, Revistas e Publica6es LTDA tamb6m 6 a 
empresa fornecedora da ata n 002/2012, PE 0286/11. 

Destaca-se que a Loggos Jornais, Revistas e Publicações LTDA tambem a 
empresa fomecedora da ata n° 002/2012, PE 0286/11. 

Em compara9きo aos valores unit白rios de cada peri6dico, referente a assinatura 
anual, observou-se que dois jornais aderidos pela ata de registro de pre9o apresentavam 
pre9os maiores que os or9ados, conforme anexados no projeto basico. A seguir, tabela 
comparativa dos valores: 

Em comparação aos valores unitários de cada periódico, referente A assinatura 
anual, observou-se que dois jornais aderidos pela ata de registro de preço apresentavam 
preços maiores que os orçados, conforme anexados no projeto básico. A seguir, tabela 
comparativa dos valores: 

, 

. 	PeriádicorÉ ' . 
. 	• 

QT 
4 -, 

Assinatbra antial , Valor Total Variaçã 
o entre 

tymerlor 
i ,i 	e p. 
t 	maior 
1 	valor, 

(6/0). ` 

ARP 
002/201 

2 — 
Loggos 

Orgament 
o Loggos 

Orgament 
o Midia 
Distr. 

ARP 
002/2012 
— Loggos 

Orgament 
o Loggos 

Orgament 
o Mídia 
Distr. 

Jornal
il 

de 
Brasia 9 361,49 339,45 360,00 3.253,41 3.055,05 3.240,00 6,49% 

Correio 
Brasiliens 

e 
9 768,66 727,26 768,00 6.917,94 6.545,34 6.912,00 5,69% 

Total 10.171, 3 
5 9.600,39 10.152,00 

595% , 
 

Diferença entre o maior e o menor valor 570,96 
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Conforme demonstrado na tabela anterior, constatou haver diferen9a no valor 
ua assinatura ce dois jornais entre a AR? e dois oramentos solicitados. Nesse caso, houve 
vana9ao ue ),JD7o entre o menor valor orado e o da ata. 

Conforme demonstrado na tabela anterior, constatou haver diferença no valor 
da assinatura de dois jornais entre a ARP e dois orçamentos solicitados. Nesse caso, houve 
variação de 5,95% entre o menor valor orçado e o da ata. 

', Em consulta a rede mundial de computadores ('internet'), no dia 19 outubro de 
LULL, nos sites cas revistas e jornais requisitados observou-se que o valor ofertado 6 menor 
co que o contrataao. Destaca-se que o servi9o de entrega dos peri6dicos j自  esti incluso no 
valor . ca assinatura. Desta torma, cabe questionar a justificativa de contrata9ao de empresa 
especlalizaca no rornecimento oaqueies penocticos, ja que a contrata9ao de um servi9o de 
entrega nao e necessaria. 

Em consulta a rede mundial de computadores (Internee), no dia 19 outubro de 
2012, nos 'sites' das revistas e jornais requisitados observou-se que o valor ofertado é menor 
do que o contratado. Destaca-se que o serviço de entrega dos periódicos ja estd incluso no 
valor da assinatura. Desta forma, cabe questionar a justificativa de cantata* de empresa 
especializada no fomecimento daqueles peri6dicos, ja que a contrataçao de um serviço de 
entrega não necessária. 

A tabela a seguir demonstra os valores ofertados nos sites, comparativamente 
corri o contrataao por meio ce acesao a ata de registro de preos: 

A tabela a seguir demonstra os valores ofertados nos sites, comparativamente 
com o contratado por meio de adesão a ata de registro de preços: 

Perlódico .. 
, 

Di 

Assinatura anual (2s a domingo —.cliarii paralornàis'e Semanalmente_para revistas) Maior Variação 
em relaçâo a 
assinatura 
impressa. 

Il' 	.. 
,002,40.L2 

	

,, ` AI; 	:, 
Ass..lir ,,, 

lippressa 

Site Jo nal de 
Brasília 

Site Correio 
Brasiliense Site 0 Globo 

Site • 
ISTOE 

Site VEJA 
Site 

Ca 
Capital 

Impressa 
imprizsca 
Cl revista 

VEJA 

Ass. 
Impressa 

Ass. 
Digital 

Ass. 
Impressa 

Ass. 
Digital 

Ass. 
Impressa 

Ass. 
Impressa 

Ass. 
Digital 

Ass. 
Impressa R$ % 

Jornal de 
Brasilia 

361,49 295,00 497,00 - - - - - - 66,49 22,54% 

Correio 
Brasiliense 

768,66 - 
563,88 
(46,99 

mensais) 

358,80 
(29,90 

mensais) 
- - - - - 204,78 36,32% 

Jornal 0 
Globo 

1.131,32 - - - - 
934,80 
(77,90 

mensais) 

358,80 
(29,90 

mensais) 
- - - - 196,52 21,02% 

Revista 
ISTO E 

418,26 - - - - - - 252,45 - - - 165,81 65,68% 

Revista 
VOA 

412,92 - - - - - - - 392,80 426,6( - 20,12 5,12% 

Revista 
Carta 

Capital 
379,30 - - - - - - - 386,10 -6,8 -1,76% 

Em an自lise a tabela anterior verifica-se que a varia9ao entre os valores 
adquiridos na adesio e os ofertados nos respectivos 'sites' chegou a 65,68%. Observa-se 
ainda que dos seis peri6dicos requisitados somente um apresentou valor menor (Revista Carta 
Capital). 

Em andlise a tabela anterior verifica-se que a variação entre os valores 
adquiridos na adesão e os ofertados nos respectivos 'sites' chegou a 65,68%. Observa-se 
ainda que dos seis periódicos requisitados somente um apresentou valor menor (Revista Carta 
Capital). 

observando 認e salientar que o c lculassinatura digital dos認』鷲晋 emn relao assinaturesentaria um custo xii器pressa,Nesse 
sentido, a Unidade poderia realizar urn estudo visando a possibilidade de contrata9且o do 
servi9o por meio digital. 

Cabe salientar que o calculo foi realizado em relação A assinatura impressa, 
observando que a assinatura digital dos peri6dicos representaria um custo menor. Nesse 
sentido, a Unidade poderia realizar um estudo visando a possibilidade de cantata* do 
serviço por meio digital. 
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Nesse processo tamb6m h白  ausencia de diversos documentos necess自rios para a 
realiza9且o da ades乞o, requisitos contidos no Parecer n 1.191/2009 - PROCAD/DF, como a 
ausencia de: instrumento contratual, manifesta9石o da assessoria jurdica da Unidade, cpias da 
ata de pre9os e dos atos de adjudica9ao e homologa9o da Ata de Registro de Pre9os. 

Nesta senda, houve descumprimento ao Parecer n。  1.191/2009 ー  
PROCAD/PGDF, conforme demonstrado a seguir: 

(...) a ades昏o a Ata de Registro de Pre9os est condicionadaa 
observancia dos seguintes requisitos:(...) 
d) cola叫o de c6pias do edital, da respectiva ata de pre9os e dos atos 
de adjudica 言o e homologa叫o da Ata de Registro de Pre9os; 
e) comprovaao da vantagem na adeso da Ata de Registro de Preos 
a ser aferida atrav6s de pesquisa de pre9os locais; 
1) demonstra きo da ausencia de prejuizo A contrata弾o original; 
g) comprovaao da vigencia da Ata de Registro de Pre9os; 
h) cola叫o da minuta do contrato elaborado nos termos do edital e da 
Ata de Registro de Pre9os, devidamente adequado a legislaao do 
Distrito Federal; 
i) assentimento do fornecedor da contrata9百o e c6pia da proposta 
formal do fornecedor dirigida ao DF, contendo as especifica6es, os 
prazos e as condi96es em conformidade com a Ata de Registro de 
Pre9os; 
j) comprova9きo da trplice regularidade: jurdica, fiscal e econ6mico- 
financeira; 
k) cola9各o do documento de representa9ao do fornecedor devidamente 
autenticado; e 
1) manifesta9きo conclusiva da assessoria jurdica do 6 rgao interessado 
em efetuar a adesきo. 
De posse dos requisitos enumerados, cumpre ao 6 rg言o do Distrito 
Federal - interessado em aderir a Ata de Registro de Pre9os - 
promover verdadeiro check-list das exigncias autorizadoras, sob pena 
de inviabilizac百o da "carona" pretendida."(grifo nosso) 

Nesse sentido, a pesquisa de pre9os locais comprovando a desvantagem pela 
adeso a ARP, evidencia que os pre9os dispostos nas atas nao permanecem vantajosos para a 
Unidade. 
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Causa 

Falha na verifica叫o da melhor proposta para a contrata 百o. 

Consequ己ncia 

Contrataao de uma assinatura de jornal impresso por pre9o que n言o seria o 
melhor disponfvel no mercado naquele momento. 

Manifesta9'o do Gestor 

Em an'lise ao processo ず. 423.000.005/2012, conforme considera6es da unidade 
ciii resposta ao item 4.1 da presente nota tdcnica, ratificamos que a contrata o 
outrora realizada no se tratou de uma ades'o a ata de registro de preos na forma 
convencional. A contrata こo em quest百o ocorreu por meio licita9巨o formal 
centralizada, conduzida pela Subsecretaria de Licita6es e Compras/SEPLAN, na 
poca chamada de Central de Compras, pertencente a estrutura da Secretaria de 

Estado de Planejamento e Or9amento, onde a estrutura da ent百o Secretaria de Estado 
de Defesa Civil do Distrito Federal estava contemplada como 6 rg'o participante 
do certame includa no Plano de Suprimento n. 006/2011, elaborado pela ento 
Secretaria de Estado de Governo (org百o responshvel na oportunidade pela 
manuten9o oramentria e financeira da Secretaria de Estado de Defesa Civil), 
criada por fora do Decreto no. 32.716, de 01/01/2011, conforme despacho exarado 
's fis. 39 dos autos (Anexo I), ap6s a extin"o da Casa Civil do Distrito Federal 
ocorrida. 

Assim, entendendo que a denominada Secretaria de Estado de Defesa Civil do 
Distrito Federal participava como Org豆o integrante no certame licitatrio, uma vez 
que a Secretaria de Estado de Governo realizou proje'o para atender o Org甘o que na 
oportunidade estava vinculado oramentria e financeiramente aquele, a 
Subsecretaria de Licita6es e Compras/SEPLAN procedeu a autoriza'o para a 
solicita9且o de compra da Ata de Registro de Pre9os n。. 02/2012, referente ao Prego 
Eletrnico n。. 286/2011, do processo n. 3032.000.0004/2011, conforme 
Autoriza'o n. 0487/2012, s fis. 42-43 (Anexo I) dos autos, n'o havendo no que se 
falar emprocedimento de Ades言o por "carona", e necessariamente, o cumprimento 
ao disposto no Parecer n. 1.191 12009-PROCAD/PGDF. 

Quanto aos apontamentos realizados pela equipe de auditoria quanto aos valores 
unit'rios de cada peri6dico, em especial, dos jornais "Jornal de Brasilia" e Correio 
Braziliense, onde havia sido apontada uma diferen9a entre esses itens em outras 
propostas colhidas que apresentavam valores menores, cabe observar que a 
Secretaria de Estado de Prote9きo e Defesa Civil do Distrito Federal optou pela 
contrata叫o de uma 6 nica empresa especializada no fornecimento de jornais e 
peri6dicos e que oferecesse o menor preo global dentre a aquisi9吾o dos jornais e 
revistas pretendidos. Assim, quando somados os pre9os de todos os itens adquiridos 
(jornais e revistas) junto A empresa contratada e comparados com as demais 
propostas, inclusive com aquela que teria apresentado o valor menor em dois itens, o 
percentual efetivamente economizado pela Administra''o Phblica quando 
comparada a segunda proposta mais vantajosa foi 7,66% menor, uma vez que o 
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valor empenhado foi de itS 16.065,43 (dezesseis mil, sessenta e cinco reais e 
quarenta e tres centavos) e o valor da segunda melhor proposta para os mesmos itens 
seria de itS 17.399,55 (dezessete mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e 
cinco centavos). 

Tal deciso pela contrata'o de uma empresa por menor pre9o global tamb6m se 
justificava pela inten9こo do 6 rgo em diminuir possiveis custos administrativos 
(custos operacionais - "fixos e variaveis") bem como custos advindos de vari'veis 
que n且o se mensuram quantitativamente, mas, qualitativamente, como o emprego 
dos tcnicos na instru叫o de v'rios procedimentos de Dispensa de Licita9百o pan 
aquisio de uma revista ou um jornal por processo, o que poderia inclusive incitar 
posteriores questionamentos dos 6 rglos de controle com o inevit'vel fracionamento 
da despesa, uma vez que 6 sabido que a medida que se contratam mais produtos, o 
pre9o tende a ficar cada vez menor, bem como no acompanhamento desnecess'rio 
de inmeros contratos. Tal economia, tamb'm chamada de economia processual 
pode ser explicada como a tentativa de poupar qualquer desperdcio, na condu弾o de 
processos administrativos, bem como nos atos processuais, de trabalho, tempo e 
demais despesas, que possam travar o curso do processo. 

Cabe lembrar tambm que a contrata 首o realizada se deu com base na Ata de 
Registro de Pre9os n。. 02/2012, resultado do Preg'o Eletrnico n. 286/2011, do 
processo n. 3032.000.0004/2011, que nada mais era do que a licita 且o realizada 
para atender todos os 6 rgos do Governo do Distrito Federal com a presta戸o de 
servi9os de entrega de jornais e peri6dicos. Ora, se a ent百o Secretaria de Estado de 
Defesa Civil do Distrito Federal ao contratar urna empresa que foi devidamente 
habilitada e declarada vencedora de um certame licitatrio que acabara de ser 
licitado (h menos de dois meses) para a presta9百o de servi9os id6nticos e 
correlacionados para todos os 6 rg百os da Administra"o Direta e Indireta do Distrito 
Federal incorreu em suposto prejuizo, haveria de se esperar que os outros6 rg'os 
participantes como as Secretarias de Estado de Governo, de Sade, de Educa9百o, de 
Seguran9a, de Desenvolvimento Social e Transferncia de Renda, de Fazenda, de 
Planejamento e Oramento, da prpria Secretaria de Estado de Transparencia e 
Controle e de tantas outras m百o citadas tamb6m houvessem gerado tal prejuzo ao 
erario. 

Todavia, mesmo entendendo superada a discusso, no exercicio seguinte, levando 
em considera叫o as observa96es realizadas pelos auditores quanto a contrata9きo 
realizada no exerccio anterior, a Secretaria de Estado de Proteao e Defesa Civil do 
Distrito Federal se deparou com situa9ao semelhante em outra licita"o realizada 
pela Subsecretaria de Licita96es e Compras da Secretaria de Estado de Planejamento 
e Oramento, na qual a Secretaria de Estado de Prote9百o e Defesa Civil era mais 
uma vez 6 rgきo participante, em rela9'o a um item no Projeto Bsico (no caso, a 
aquisi9甘o das assinaturas do Jornal de Brasilia), momento em foi decidido que o 
item n言o seria objeto de contrata きo por meio da Ata de Registro de Pre9os gerada 
na oportunidade, mas seria adquirido por meio de Dispensa de Licita9o junto a 
empresa respons'vel pela impresso dos jornais, que ofertou o menor valor para a 
execu'o dos servicos. 

Outro ponto de discord'ncia dessa Secretaria com rela 言oA anlise realizada pela 
equipe de auditoria foi a compara 吾o de pre9os de assinaturas impressas corn os 
preos de assinatura digitais. Na opiniao dessa Secretaria, nこo' possIvel a 
compara 言o entre produtos distintos, mesmo que na sua essencia sejam parecidos 
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em suas finalidades. N'o h como comparar o custo de uma emoresa com a edico 
cc um uetermmaoo jornal e os seus custos de entrega com serviCos disnonibilizados 
via rece munciar ue computadores, onde n且o existem custos de imnresso e entreoa 
que mesmo nao contabilizados na oportunidade, logicamente esto incluidos no 
custo fixo da empresa. Muito embora o servi9o de assinaturas digitais seja de fato, 
na maioria dos casos mais acessIvel, esta simples circunstncia n百o deve obrigar o 
Administrador a contratar ou deixar de contratar um determinado servi9o, devendo o 
mesmo proceder a descri9且o dos servi9os e produtos que melhor atendam a 
Administra 貢o e compar自-los, necessariamente com servios ou produtos similares. 
Assim, a decis'o da Secretaria de Prote9且o e Defesa Civil do Distrito Federal seguiu 
os princpios da oportunidade e da conveni己ncia, sendo a escolha pelo produto 
impresso mera discricionariedade dos administradores a poca. 

Fazendo men9o ainda ao questionamento da ausencia de minuta contratual 
referente ao processo n。. 423.000.005/2012, informamos que tal instrumento foi 
devidamente substituido pela Nota de Empenho pelo Ordenador de Despesas a 
poca, tendo em vista o baixo valor da contrata 三o realizada. Nao obstante a 

substitui9百o da minuta contratual pela nota de empenho, a Secretaria de Estado de 
Prote9且o e Defesa Civil do Distrito Federal designou executor para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos servi9os objetos da Nota de Empenho ri0. 2012N200016, 
conforme Ordem de Servi9o n。. 02, de 19 de maro de 2012. (Anexo H). 

Quanto aos apontamentos realizados referentes ao processo n. 423.000.018/2012, 
que versa sobre a aquisi9且o de microcomputadores, percebemos que tal aquisi9lo se 
deu de fato por Ades'o a Ata de Registro de Pre9o de 6 rgo federal na modalidade 
"carona", onde foram cumpridos todos os requisitos legais quanto a comprova 百o da 
vantajosidade e demais instru6es legais. 

Entretanto, ao analisar o citado processo na oportunidade em que o mesmo foi 
objeto de auditoria, os auditores de controle interno fizeram uma ressalva 
equivocada quanto inexistncia de instrumento contratual no citado processo, uma 
vez que no momento em que o processo estava sendo auditado, na primeira quinzena 
de outubro de 2012, o contrato ainda no havia sido assinado, havendo somente 
ocorrido at aquele instante a emiss貢o da nota de empenho. Porm, 
concomitantemente, o 6 rg百o a poca providenciava a elabora"o do Termo de 
Contrato n. 08/2012 e a coleta de sua assinatura junto aos representantes da 
empresa contratada que tinha filial no Brasil em outro estado da federa9ao, no valor 
total de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais) para a aquisi9o de 50 
(cinquenta) microcomputadores com monitores de video, em dois tipos distintos, 
conforme Ata de Registro de Pre9os do Preg'o n. 191/201 1-UFES, acompanhados 
de servi9o de assistncia t'cnica gratuita "on site" para os equipamentos pelo 
perodo de 36 (trinta e seis) meses, possuindo vigncia de 07/12/2012 at 
06/12/2015, bem como foram adotadas os procedimentos necessrios ao 
recolhimento e registro de garantia contratual, conforme documentos contidos no 
Anexo tIL 
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Anlise do Controle Interno 

No que se refere a assinatura de peri6dicos, o valor do contrato nao exime a 
Unidade do atendimento das exigencias contidas no Parecer no 1.19 l/2009-PROCAD/PGDF. 
A pesquisa de pre9os nきo comprovou a vantagem da contrata9貢o. 

No que tange a sugesto do Controle Interno, de avalia 吾o sobre a contrata9o 
de assinatura eletrnica, salienta-se que trata-se de uma informa9甘o constante do Relat6rio 
Preliminar, cuja inten95o 6 alertar o gestor sobre uma possibilidade de atendimento de 
demanda, a qual, conforme as circunstancias, pode vir a ser econ6mica e operacionalmente 
vantajosa. Contudo, essa possibilidade nao foi considerada para a avalia 百o do fato 

A ausencia de contrato na aquisi叫o de microcomputadores foi sanada 
mediante a apresenta9ao do instrumento legal. 

Recomenda弾o: 

a) fazer cumprir, nas prximas ades6es a ARP, todas as exigencias contidas ao 
Parecer n 1.191/2009 - PROCAD/PGDF; e 

b) formalizar instrumento contratual, conforme os§ 1。  e 2。  do art. 54 e art. 55, 
e art. 61 da Lei no 8.666/93. 

2.3 - FALHAS NA EMISSAO DE RELAT6RIO DE EXECUCAO NO 
PROCESSO DE ASSINATURA DE PERLODICOS 

Fato 

Em an自lise ao Processo 423.000.005/2011, relativo a contrata車o de empresa 
para o fornecimento de peri6dicos, verificou-se que o 白  nico relat6rio de execu9ao acostado aos 
autos nきo continha informa96es suficientes relativas a efetiva presta9きo do servi9o, ou seja, no 
h自  um acompanhamento peri6dico do servi9o prestado, nem informa96es relevantes para um 
posterior controle e fiscaliza o. 

O relat6rio de execu きo, fls. 60 e 61, n五o apresenta o quantitativo de peri6dicos 
e o local de entrega, bem como as datas da entrega. Desse modo, na an自lise dos autos n五o h自  
como comprovar se o servi9o est sendo prestado a contento. 

Nesse sentido, as falhas presentes no relat6rio de acompanhamento contraria a 
Lei n.。  8.666/93, art. 67: 

Art.67 A execu9ao do contrato dever ser acompanhada e fiscalizada 
por um representante da Administra叫o especialmente designado, 
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permitida a contrataao de terceiros para assisti-lo e subsidi自-lo de 
informa96es pertinentes a essa atribui95o. 
§10 0 representante da Administra9言o anotar em registro prprio 
todas as ocorrncias relacionadas com a execuc甘o do contrato  
determinando o que for necess百rio a regulariza 言o das faltas ou 
defeitos observados.(grifo nosso) 

Contrariou tamb6m o que descreve o inciso II do art. 41 do Decreto Distrital 
n。  32.598, de 15 de dezembro de 2010: 

Art. 41. Nos contratos para execuc甘o de obras e presta直o de servicos  
designar-se-自, de forma expressa: 
II - o executor ou executores, a quem caber supervisionar, fiscalizar 
e acompanhar a execu9且o, bem como apresentar relat6rios quando do 
t6rmino de cada etapa ou sempre que solicitado pelo contratante. 
(grifo nosso) 

Causa 

Falha no acompanhamento da execu叫o de contrato. 

Consequencia 

Comprometimento do controle sobre a efetiva presta95o dos servi9os, e da 
necess白ria avalia9百o sobre eficiencia e efetividade. 

Manifesta9豆o do Gestor 

Considerando que a contrata 百o em questo tratava-se de uma excepcionalidade 
prevista no Decreto n. 32.598, de 15 de dezembro de 2010, mais especificamente no 
seu Art. 64,§ 1。, inciso I, o executor designado pela Secretaria de Estado de Prote9'o 
e Defesa Civil do Distrito Federal a poca realizou o atesto nico da fatura de forma 
antecipada, porem, frisou que uma vez que houvesse qualquer descontinuidade ou 
problema que fosse identificado posteriormente, seria realizada comunica9go oficial 
a ent5o Unidade de Administra 各o Geral do 6 rg百o a poca. Acreditamos que se nao 
houve manifesta'o posterior por parte do executor,' porque n百o houve 
descontinuidade na prestaao dos servi9os ou eventuais problemas que 
comprometessem a rela 吾o contratual existente e firmada conforme condi96es da 
Ata de Registro de Pre9os n。. 02/2012, referente ao Preg言o Eletrnico n. 286/2011, 
do processo n. 3032.000.0004/2011. 

Considerando tamb'm que o pagamento dessas despesas foi realizado de modo 
antecipado, como j' preve a legisla95o para estes casos em quest石o, os relat6rios 
circunstanciados estariam condicionados a existncia de fatos ou alega6es que 
contrariassem o "contrato" entre as partes, o que no ocorreu segundo o executor 
designado para o acompanhamento dos servi9os. 
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No obstante, os executores de contratos similares foram orientados a elaborar 
relat6rios com maior frequ己ncia, para informar o Ordenador de Despesas da 
presta'o do servi9o, mesmo na inexistncia de situa叫es contrrias ao estabelecido 
nos termos contratuais legais. 

Não obstante, os executores de contratos similares foram orientados a elaborar 
relatorios com maior frequência, para informar o Ordenador de Despesas da 
prestação do serviço, mesmo na inexistência de situações contririas ao estabelecido 
nos termos contratuais legais. 

An'lise do Controle Interno Andlise do Controle Interno 

A Unidade, ao informar sobre a orienta9ao aos executores de contratos, 
reconheceu a necessidade dos relatrios de execu9ao, os quais devem servir de elementos para 
a o controle e para a gesto, permitindo avaliar nきo s6 a execu9きo dos contratos, mas tamb6m 
a eficcia das contrata96es. 

A Unidade, ao informar sobre a orientação aos executores de contratos, 
reconheceu a necessidade dos relatórios de execução, os quais devem servir de elementos para 
a o controle e para a gestão, permitindo avaliar não só a execução dos contratos, mas também 
a efickia das contratações. 

Recomenda9豆o: Recomendaçáo: 

Orientar os executores da Unidade para que, de acordo com Lei n.。  8.666/93, 
art. 67, e art. 41 do Decreto n.。  32.598/2010, elaborem relatrio de execu95o periodicamente, 
contendo informa96es relevantes para um posterior controle e fiscaliza 言o, anotando 
ocorrncias relacionadas a execu9ao do servi9o, indicando, inclusive, a destinaao e 
distribui9乞o dos peri6dicos adquiridos. 

Orientar os executores da Unidade para que, de acordo com Lei n.° 8.666/93, 
art. 67, e art. 41 do Decreto n.° 32.598/2010, elaborem relatório de execução periodicamente, 
contendo informações relevantes para um posterior controle e fiscalização, anotando 
ocorrências relacionadas a execução do serviço, indicando, inclusive, a destinação e 
distribuição dos periódicos adquiridos. 
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Em face dos exames realizados, foram constatadas as seguintes falhas: Em face dos exames realizados, foram constatadas as seguintes falhas: 

GESTÃO SUBITEM CLASSIFICAÇÃO 

GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 2.1, 2.2,2.3 Falhas Formais 

GESTÃO ORÇAMENTARIA 1.1 Falha Formal 

Brasilia, 30 de Setembro de 2014. Brasilia, 30 de Setembro de 2014. 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA DO DISTRITO FEDERAI, 
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