
 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 

ANUAL DA CASA CIVIL DA 

GOVERNADORIA DO DISTRITO 

FEDERAL Nº 15/2016-

DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF 

 
 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de relatório de auditoria de 

conformidade com a finalidade de examinar a 

Tomada de Contas Anual da unidade acima 

referenciada, conforme Ordem de Serviço nº 

172/2015 e 195/2015 – SUBCI/CGDF, de 

20/06/2015 e 20/08/2015 respectivamente. 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame dos 

processos de 2013 da Casa Civil da 

Governadoria do Distrito Federal  totalizou : 

 

R$ 58.461.499,35 (este montante representa 

36,78% do total das contratações)  

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Total: R$ 697.855,26 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Relações Institucionais e Sociais 

do Distrito Federal para conhecimento e 

manifestação, com vistas ao Tribunal de Contas 

do Distrito Federal – TCDF. 

 

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

 

 

TOMADA DE CONTAS ANUAL 

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DF 

EXERCÍCIO 2013 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal no período 

de 20/07/2015 a 28/08/2015 com o objetivo de avaliar o Processo de Tomada de Contas Anual da Casa 
Civil do Distrito Federal no exercício de 2013. 

 

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

 

Mediante as falhas médias nº 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 e as falhas graves nº 2.1, 2.2, 2.8, 2.9 e 2.10, contidas 

no Relatório de Auditoria nº 15/2016 – DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu 
Certificado de Auditoria de IRREGULARIDADE DAS CONTAS. 

 

As principais constatações foram as seguintes: 
 

- Descumprimento do inciso IX, art. 6º da Lei nº 8.666/93; 

- Possíveis propostas com sobre preço ou preços inexequíveis por não se ter a exata informação dos locais 
e da dimensão da obra/serviços a serem executados; 

- Descumprimento do princípio básico do controle interno da administração que é a Segregação de 

Funções, concentrando o planejamento, acompanhamento e a execução nas mãos de um único servidor;  
- Comprometimento da qualidade das obras executadas devido a uma deficiente fiscalização e 

acompanhamento visto que, no processo em pauta, haviam várias obras sendo realizadas ao mesmo tempo 

e em locais diferentes do Distrito Federal;  
- Risco de prejuízo financeiro ao erário pela falta de controle dos quantitativos de materiais/mão de obra 

utilizados nas obras; 

- Dificuldade de mensuração dos critérios utilizados para a determinação dos orçamentos e da verificação 
da adequação das propostas; 

- Risco de impunidade e prejuízo ao Erário devido a ausência de responsável técnico pela obra, o que 
inviabiliza a responsabilização, em caso de eventuais falhas técnicas nos projetos;  

- Ausência de orientação para a execução das obras/serviços pela contratada, bem como de parâmetros para 

o acompanhamento dessas obras/serviços pela Administração, devido à falta cronograma físico-financeiro 
no projeto básico; 

- Risco de execução da obra não atender as necessidades da administração, devido ao cumprimento de 

requerimentos estabelecidos em projeto básico e em projeto executivo;  
- Possibilidade de pagamentos indevidos, devido à incorreta/inexistente medição dos serviços executados 

pela contratada, o que poderia acarretar prejuízo ao erário; 

- Possível execução da obra com qualidade/quantidade diferente do que foi contratado; 
- Possibilidade de pagamentos indevidos por serviços/materiais inferiores ao contratado com prejuízo ao 

erário; 

- Prejuízo de R$ 591.672,60 para a Administração por pagar itens que não foram entregues; 
- Prejuízo de R$ 35.714,07 para a Administração por pagar itens em quantidade superdimensionada em 

relação ao que de fato foi entregue; 

- Prejuízo de R$ 70.468,59 para a Administração por pagar itens que foram entregues em quantitativo 
inferior ao que foi pago; 

- Descumprimento das formalidades exigidas no art. 41 do Decreto nº 32.598/2010 e art. 3º e 4º da Ordem 

de Serviço nº 217; 
- Possibilidade de recebimento de bens em desacordo com o adquirido decorrente de fiscalização deficiente 

de contrato. 

 

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

 

1 – Projeto básico com descrições incompletas/imprecisas dos locais onde os serviços/obras foram 
realizados; 

2 – Quebra do princípio da segregação de funções; 

3 – Ausências de ART e cronograma físico financeiro no Projeto Básico; 
4 – Elaboração de planilha orçamentária sem considerar os custos previstos no sistema SINAPI e sem 

comprovação de pesquisa de mercado; 

5 – Ausência de Relatório de Acompanhamento e Diário de Obras; 
6 – Irregularidades constatadas na fiscalização do contrato; 

7 – Irregularidades encontradas nas vistorias feitas às obras: 

7.1 – Itens das Ordens de Serviços que não foram encontrados; 
7.2 – Itens de obra entregues em quantidade inferior ao contratado; 

7.3 – Itens de obra entregues em quantidade inferior ao contratado mas que não puderam ser medidos; 

 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à Casa Civil da Governadoria do Distrito 

Federal no sentido de que a mesma promova os ajustes necessários para a solução dos pontos de auditoria 

evidenciados no presente relatório. 
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