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

RELAT6RIO DE AUDITORIA N 14/2015/D11IAG IICONAG/SUBCUCGDF 

Unidade: 	Administra9ao Regional do Jardim Bot』nico - RA-XXVII 
Processo n。: 040.000.986/2013 
Assunto: AUDITORTA DE CONFORMIDADE EM TOMADA DE CONTAS ANUAL 
Exerccio: 2012 

Senhor Diretor, 

Apresentamos os resultados dos trabalhos de auditoria de conformidade com a 
finalidade de examinnr a Tomada de Contas Anual da Unidade acima referenciada, nos 
termos da determina9ao do entao Senhor Controlador-Geral, conforme Ordem de Servi9o 
no 157/2013-CONT/STC, de 25/10/20 13. 

F‘加喜、『 SCOPO DO TRABALHO 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administra5o Regional 
do Jardim Bot含nico, no perodo de 24/10/2013 a 13/11/2013, objetivando verificar a 
conformidade das contas da Administraao Regional do Jardim Botnico, no exercfcio de 
2012. 

Nao foram impostas restri96es quanto ao m'todo ou a extensきo dos trabalhos. 

A auditoria foi realizada por amostragem visando avaliar e emitir opini百o sobre 
os atos de gest吾o dos respons'veis pela Unidade, ocorridos durante o exercicio de 2012, sobre 
as gestes oramentria, contdbil, financeira, patrimonial, de pessoas e de suprimentos. 

Foi realizada reunio de encerramento em 14/11/2013 com os dirigentes da 
Unidade, objetivando dar conhecimento das constata6es obtidas, oportunidade em que os 
gestores publicos se manifestaram e apresentaram esclarecimentos adicionais, justificativas ou 
documentos comprobat6rios a respeito dos atos e fatos administrativos sob sua 
responsabilidade, os quais foram considerados neste relatrio. 

O presente Relatrio, na fase preliminar, foi encaminhado ao dirigente mximo 
da Administra 甘o Regional do Jardim Bot合nico, por meio do Oficio n 213/2015 (fis. 169), 
para sua manifestaao quanto aos esclarecimentos adicionais ou s justificativas para as 
situa6es constatadas, conforme estabelecido no art. 31 da Portaria n 89-STC, de 21/05/2013. 

Como resposta aos questionamentos, a Unidade encaminhou Oficio 
n 065/2915-GAB/RA XXVII (fis. 172), de 19/03/2015, acompanhado de documentos anexos 
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(fis. 173/257), oportunidade em que se manifesta a respeito dos pontos e das recomenda6es 
apontados no Relatrio Preliminar de Auditoria n 08/2015 - DIIt&G I/CONAG/SCJICGDF, 
as quais inserimos integralmente no presente Relat6rio nos itens "Manifesta 甘o do gestor". 

( fls. 173/257), oporttmidade em que se manifesta a respeito dos pontos e das recomendações 
apontados no Relatório Preliminar de Auditoria n° 08/2015 - D1RAG I/CONAG/SCI/CGDF, 
as quais inserimos integralmente no presente Relatório nos itens "Manifestação do gestor". 

認「；=rーー“置ー運XAMWDAS PEqSPROCES$観、ls舜 ’ r,77,7777"---117ExAmgDAS PECASTROCESSIMISk- 甘編議hL 『零零1 Wei op, 7717-1,:.:  

Constam dos autos os documentos e as informa6es exigidas pelos art. 140, 
142 e 148, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela 
Resolu9ao n38/90 - TCDF. 

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

r誉ーーて二’flu響l in ACTOSNA GESTAO r77777.7 all'ACTOSPNA GESTAO 

Na sequencia ser五o expostos os resultados das anlises realizadas na gest五o da Na sequência sera° expostos os resultados das andlises realizadas na gestdo da 
Unidade. 

1- GESTAO ORAMENTARIA 

1.1- ANLISE DA EXECU叫O 

Unidade. 

1 - GESTA0 ORÇAMENTÁRIA 

1. 1 - ANÁLISE DA EXECUÇÁO 

A Lei Or9amentria Anual de 2012, no 4.744, de 29/12/2011, destinoua 
Administra きo Regional do Jardim Botnico/RA-XXVII o montante de R$ 2.717.224,00, em 
crditos or9amentrios, os quais, ap6s altera6es, resultou em despesa autorizada no montante 
de R$ 3.777.009,25. 0 total empenhado foi de R$ 3.639.129,10, equivalente a 99% da 
despesa autorizada, conforme demonstrado a seguir: 

A Lei Orçamentária Anual de 2012, n° 4.744, de 29/12/2011, destinou a 
Administração Regional do Jardim Botânico/RA-XXVII o montante de R$ 2.717.224,00, em 
créditos orçamentdrios, os quais, após alterações, resultou em despesa autorizada no montante 
de R$ 3.777.009,25. 0 total empenhado foi de R$ 3.639.129,10, equivalente a 99% da 
despesa autorizada, conforme demonstrado a seguir: 

, 
ÇÂO 

Dotação Inicial 2.717.224,00 

Alteração 1.212.902,00 

Bloqueado 153.116,75 

Eespesa Autorizada 3.777.009,25 

Empenhado 3.639.129,10 

Liquidado 3.625.456,03 

Disponível 137.880,15 
Ponte: Discoverer Fonte: Discoverer 

Foi liquidado o montante de R$ 3.625.456,03, restando saido disponivel de 
R$ 137.880,15, de acordo com o Relatrio TCA n 27/2013, anexo s fis. 04 a 13, emitido 
pela Gerncia de Tomada de Contas, da Subsecretaria de Contabilidade da Secretaria de 
Estado da Fa7ndR 

Foi liquidado o montante de R$ 3.625.456,03, restando saldo disponivel de 
R$ 137.880,15, de acordo com o Relatório TCA n° 27/2013, anexo As fls. 04 a 13, emitido 
pela Gerência de Tomada de Contas, da Subsecretaria de Contabilidade da Secretaria de 
Estado da Fazenda. 
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2- GESTAO DE PESSOAL 2- GESTA0 DE PESSOAL 

2.1 - ANALISE DOS ATOS DE CONCESS O DE GRAFTIFICA叫O 
DE TITLJLA（】AO 

2.1 - ANALISE DOS ATOS DE CONCESSÃO DE GRAFTIFICAÇÃO 
DE TITULAÇÃO 

Fato Fato 

A fim de verificar a consistncia da documenta 乞o de suporte aos atos de 
concessao de adicional de titula 含o e de qualifica きo profissional nos termos do Decreto 
no 31.452/2010, a Equipe de Auditoria analisou por amostragem de julgamento os processos 
referidos na tabela abaixo: 

A fim de verificar a consistência da documentação de suporte aos atos de 
concessão de adicional de titulação e de qualificação profissional nos termos do Decreto 
n° 31.452/2010, a Equipe de Auditoria analisou por amostragem de julgamento os processos 
referidos na tabela abaixo: 

t, 	n'TiginitEU. 	Ato tdikvbststri 
L140.000.110/2010 I 
— 	 

, • 473 	[Administragao Regional • * do Parana 

F27.000.415/2010 
_ 	. _ ____ _. 

Administração Regional I 
do Guará 

1 
307.000.137/2010 ***564-* 	* ___ 

Administração Regional I 
do Jardim Bodnico _I 

138.002.605/2010 	**020-* 	i 
Administração Regional  de Ceilândia 

A anlise revelou adequa 言o dos atos de concess谷o h legisla9言o de regencia, 
ressalvado o beneficio concedido ao servidor matrcula n。  **973..*, a partir de 13/04/2010, a 
ttulo de p6s-gradua叫o lato sensu, originalmente concedido pela Administraao Regional do 
Parano, no qual no se evidenciou: 

A andlise revelou adequação dos atos de concessão legislação de regência, 
ressalvado o beneficio concedido ao servidor matrfcula n° **973-*, a partir de 13/04/2010, a 
tftulo de pds-graduação lato sensu, originalmente concedido pela Administração Regional do 
Paranok no qual não se evidenciou: 

1) o credenciamento da institui9甘o denominada Funda きo Centro de Formaao 
do Servidor P自blico (FUNCEP), para emiss言o de certifica6es em nvel de p6s 
gradua きo, em atendimento ao Inciso V, art. 2。, do Decreto n 31.452/2010; 

1) o credenciamento da instituição denominada Fundação Centro de Formação 
do Servidor Palle() (FUNCEP), para emissão de certificações em nfvel de p6s 
graduação, em atendimento ao Inciso V, art. 2°, do Decreto n° 31.452/2010; 

2) a documenta 谷o originria de gradua9五o do servidor, a qual nao localizamos 
em sua pasta funcional (diploma emitido por institui叫o de nivel superior 
devidamente registrado). 

2) a documentação origindria de graduação do servidor, a qual não localizamos 
em sua pasta funcional (diploma emitido por instituição de nivel superior 
devidamente registrado). 

Causa 

Falta de capacita 百o de servidores. 

Consequencia 

Pagamento de beneficio em desacordo com a legisla 言o de reg6ncia. 

Causa 

Falta de capacitação de servidores. 

Consequencia 

Pagamento de beneficio em desacordo com a legislação de regência. 
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Manifesta戸o do Gestor 

Foi solicitado a Gerncia de Pessoas providencias por meio do Memorando 
n。  02/2015-GEOFIN・RAXXVH, c6pia anexa. Com  rela 且o ao item 2, foi 
apresentada resposta da gerencia de Pessoas, Memorando n。  05/2015- 
GEPES, c6pia anexa, contendo certificado de gradua叫o do servidor 
matricula n 98973-8, bem como o certificado emitido pela FUNCEP 
acompanhado da solicita9言o do servidor junto'C』mara de Educa o 
Superior - CES referente a valida 豆o do certificado. 

An'lise do Controle Interno 

Em sua justificativa, a Unidade anexou a presente resposta c6pia do diploma de 
gradua 言o do servidor referido no presente subitem, acompanhada de solicitaao pessoal ao 
Ministdrio da Educa 含o (MEC), visando a validaao em nivel de p6s-gradua9ao de certificado 
emitido pela FUNCEP, providencias que nきo elidem a impropriedade consignada pela Equipe. 

Reiteramos a Unidade a recomenda9甘o constante do Relat6rio Preliminar de 
Auditoria n 08/2O15IDIRAG/CONAG/CGDF para o cancelamento do pagamento da 
gratifica9乞o de titula9ao ao servidor at6 manifesta9且o definitiva do Minist6rio da Educa 任o. 

Recomenda戸o 

a) realizar, doravante, a revis百o de todos os atos de concessをo de gratifica o 
de titulaao e qualifica 乞o profissional, ainda que originalmente concedidos por Unidade 
diversa, em face da impropriedade consignada nesse presente subitem; e 

b) suspender o pagamento de gratifica9巨o de titula 言o ao servidor referido no 
presente subitem. 

3- GESTAO DE SIJPRIMENTOS DE BENS E SERVICOS 

3.1 - AUSNCIA DE ORAMENTO DETALHADO NA 
CONTRATACAO DE SERVICOS DE BUFFET 

Fato 

Verificamos que a Unidade n百o elaborou o devido or9amento detalhado com os 
respectivos custos unitrios na contrataao dos servi9os de buffet (bolo de aniversrio e 
coquetel), no contexto da programa9甘o do 8。  Anivers自rio da Administra 言o Regional do 
Jardim Botdnico, conforme demonstrado na tabela abaixo, em desacordo com o art. 7。,§ 2。, 
da Lei no 8.666/93. 
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Itt 	l'Ig I-031i 	Uncd t'k • rn 41(111411145ina1j 

307.000.392/2012 

Contratação de empresa 
specializada para 
ornecimento de bolo de 

, i iversário e coquetel, 
m comemoração ao r 

: , versário do Jardim 

• NE 

it otânico  

Motivo Comércio 
de Mercadoria e 

NPJ e 
2885194/0001-

85 

Serviço Ltda. — i 

r 

' 
104/2012 	. 

Dispensa de 
licitação 7.990,00 . 

A Equipe de Auditoria verificou ainda que o Parecer Jurdico emitido em 
31/08/2012 pela Assessoria Tcnica da Unidade (ASTEC/RA-XXVII), constante s fis. 60 a 
62 do processo analisado, autorizou a realiza9きo da despesa, apesar da ausencia da 
composi9o analtica de pre9os unit自rios, situa 託o admitida no pr6prio Parecer. 

A Equipe de Auditoria verificou ainda que o Parecer Juridic° emitido em 
31/08/2012 pela Assessoria Técnica da Unidade (ASTEC/RA-XXVII), constante As fls. 60 a 
62 do processo analisado, autorizou a realização da despesa, apesar da ausência da 
composição analitica de preços unitários, situação admitida no pr6prio Parecer. 

Causa 

Falta de capacitaao de servidores. 

Consequ6ncia 

Realiza まo da despesa sem a elabora9ao de or9amento detalhado. 

Causa 

Falta de capacitação de servidores. 

Consequencia 

Realização da despesa sem a elaboração de orçamento detalhado. 

Manifesta恒o do Gestor 

Atender recomenda9五o. 

An五lise do Controle Interno 

Manifestação do Gestor 

Atender recomendação. 

Anfilise do Controle Interno 

- Em sua. resposta, a Unidade se compromete. doravante a implementar as 
recomenaa9oes ua tquipe, razao por que mantemos a presente impropriedade. 

Em sua resposta, a Unidade se compromete doravante a implementar as 
recomendações da Equipe, razdo por que mantemos a presente impropriedade. 

Recomenda恒o Recomendação 

r 工 	」 	Observar," doravante, a necessidade de elaborar oramento detalhado para 
junuamernar o processo ilcitatono contorme art. r,§ r, cia Lei n。  8.666/93. 

Observar, doravante, a necessidade de elaborar orçamento detalhado para 
fundamentar o processo licitatório conforme art. 7°, §2°, da Lei n° 8.666/93. 
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3.2 - AUSNCIA DE PROJETO ARQUITET6NICO NA 
CONSTRUAO DE CALCADAS 

3.2 - AUSÊNCIA DE PROJETO ARQUITETÔNICO NA 
CONSTRUCAO DE CALCADAS 

Fato Fato 

Em anMise ao Projeto Bsico integrante do processo referido na tabela abaixo, 
verificamos que a Unidade nao elaborou o conjunto de plantas de Arquitetura do projeto de 
constru9吾o de cal9adas de concreto no condominio Solar de Brasilia, impropriedade a 
comprometer o nivel de precis臣o do objeto contratado, em desacordo com o Inciso IX, do art. 
6。, da Lei n。  8.666/93. 

Em análise ao Projeto Básico integrante do processo referido na tabela abaixo, 
verificamos que a Unidade lido elaborou o conjunto de plantas de Arquitetura do projeto de 
construção de calçadas de concreto no condominio Solar de Brasilia, impropriedade a 
comprometer o nivel de precisão do objeto contratado, em desacordo com o Inciso IX, do art. 
6°, da Lei n° 8.666/93. 

LEAPSMQZ14-1 a 	7 , ,.FJt rSEMl11LJ Itia,wniil Failifferrifir, '7/70.̀.iTIT. 

307.000.391/2012 
Execun o de passeios no 
ondomfnio Solar de 
rasflia 

LG Construções Ltda. 
J n° 

9508808/0001-59 
001/2012 Convite 

' 
..-1 

1 
49.850,001 

Em consequencia, verificamos que itens da planilha oramentria, como a 
execu9ao de passeio em concreto de 5,00 cm de espessura, ficaram sem comprova叫o de real 
necessidade, em razao da inexistncia de detalhamento, locaao da obra e de elementos 
indispens自veis na elabora o do Projeto Arquitet6nico, como larguras, dist含ncias bsicas e o 
comprimento dos passeios, conforme observado em inspe9きo fisica realizada em 18/12/2012. 

Em consequência, verificamos que itens da planilha orçamentdria, como a 
execução de passeio em concreto de 5,00 cm de espessura, ficaram sem comprovação de real 
necessidade, em razão da inexistência de detalhamento, locação da obra e de elementos 
indispensáveis na elaboração do Projeto Arquitetônico, como larguras, distfincias básicas e o 
comprimento dos passeios, conforme observado em inspeção fisica realizada em 18/12/2012. 

CausaCausa 

Falta de capacita9o de servidores. 

Consequencia 

Comprometimento do nvel de preciso do objeto licitado e pactuado. 

Falta de capacitação de servidores. 

Consequência 

Comprometimento do nfvel de precisão do objeto licitado e pactuado. 

Manifesta戸o do Gestor 

Atender a recompnda 且o. 

An貞lise do Controle Interno 

A Unidade se compromete a atender doravante as recomenda6es da Equipe, 
razo por que mantemos nossas ressalvas. 

Manifestação do Gestor 

Atender a recomendação. 

Anfilise do Controle Interno 

A Unidade se compromete a atender doravante as recomendações da Equipe, 
razão por que mantemos nossas ressalvas. 
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Recomenda,o Recomendação 

Observar, doravante, a necessidade de elabora 言o de projeto de arquitetura com 
nvel de precis五o adequada, nos termos da legisla9ao de regencia referida no presente subitem. 

3.3 - AUS血NCIA DE PROJETO BASICO NA AQUISICAO DE 
MATERIAIS DE CONSTRU（】AO E ACABAMENTO 

Observar, doravante, a necessidade de elaboração de projeto de arquitetura com 
nivel de precisão adequada, nos termos da legislação de regência referida no presente subitem. 

3.3 - AUSÊNCIA DE PROJETO BASICO NA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO 

Fa切  Fato 

Em anlise ao Processo n 307.000.242/2012, a Equipe de Auditoria verificou 
que a Unidade adquiriu em ato de dispensa de licita9豆o materiais de constru9石o e acabamento, 
conforme as previs6es de pagamento (PP) listadas na tabela abaixo, sem a devida elabora9ao e 
anexaao aos autos de projeto bsico demonstrativo de obras e servi9os a realizar, e 
respectivos quantitativos, em desacordo com disposi9ao prevista no§ 40 do art. 7。, da Lei 
Federal no 8.666/93: 

Em análise ao Processo n° 307.000.242/2012, a Equipe de Auditoria verificou 
que a Unidade adquiriu em ato de dispensa de licitação materiais de construção e acabamento, 
conforme as previs5es de pagamento (PP) listadas na tabela ababco, sem a devida elaboração e 
anexação aos autos de projeto básico demonstrativo de obras e serviços a realizar, e 
respectivos quantitativos, em desacordo com disposição prevista no § 4° do art. 7°, da Lei 
Federal n° 8.666/93: 

s 	' 1 SPPE4r.5M2Ior.  IRS:0d Ailiit 
307.000.242/2012 120/2012 1.251,00 Grande Lago Materiais de Construção Ltda. — 

CNPJ if 04.783.145-0001/67 
307.000.242/2012 121 /2012 4.849,50 Grande Lago Materiais de Construção Ltda. — 

CNPJ n0 04.783.145-0001/67 
T,033ALe1t .jjgit- Asoir :!A - .. 

Causa 

Falta de capacita 乞o de servidores. 

Consequencia 

Causa 

Falta de capacitação de servidores. 

Consequencia 

Aquisi9含o de materiais sem destina9ao em Projeto Bsico, impossibilitando a 
verificaao do objeto realizado. 

Aquisigão de materiais sem destinação em Projeto Básico, impossibilitando a 
verificação do objeto realizado. 

Manifesta，五o do Gestor 

Atender a recomendaEo. 

An'lise do Controle Interno 

A Unidade se compromete a atender doravante as recomenda96es da Equipe, 
razきo por que mantemos nossas ressalvas. 

Manifestação do Gestor 

Atender a recomendação. 

Anfilise do Controle Interno 

A Unidade se compromete a atender doravante as recomendações da Equipe, 
razão por que mantemos nossas ressalvas. 
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Esgotamento 
" peza de fossa 

Convite 

Convite 

LO Constru6es Ltda. CNN 
ri0 09.508.808/0001-59 	I 

I 

JSM Descntupitora, 	~ 
Dedetizadora e Limpa Fossa 

CNPJ n. 
10.288.791/0001-50 I 
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Recomenda恒o 

Observar a obriga9ao legal de elabora9言o de projeto bsico, nos termos da 
legisla きo de regencia referida 'neste subitem, requisito a realiza9ao de procedimento 
licitatrio. 

3.4 - AUS血NCIA DE RELAT6RIO CIRCUNSTANCIADO AO 
T血RMINO DA ETAPA DE OBRAS E SERVICOS 

Fato 

Em anlise aos Processos n 307.000.391/2012 e n 307.000.087/2012, 
constantes da tabela abaixo, verificamos que a Unidade nao elaborou os respectivos relat6rios 
circunstanciados, comprobatrios da realizaao de etapas dos objetos pactuados. 

A Equipe de Auditoria lembra que a elabora9且o de relat6rio de execu をo e o 
atesto das notas fiscais de obras ou servi9os executado d de responsabilidade do executor do 
contrato, consoante ao art. 67 da Lei no 8.666/93 c/c§ 5。  do art. 41ュ  do Decreto n 32・598, de 
15/12/2010 (contratos para execu9言o de obra e presta o de servi9os), al6m das disposi96es 
contidas na Portaria n284/SOA, de 23/10/2003 e altera96es. 

Causa 

Ina9五o administrativa dos ordenadores de despesa visando garantir efetividade 
aos atos de fiscalizaao contratual no mbito da R Jardim Botanico. 

Consequencia 

Falhas nos mecanismos de fiscaliza 言o de contratos. 

Manifesta恒o do Gestor 

Atender a recomenda叫o. 
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An'lise do Controle Interno 

A Unidade se compromete a atender doravante as recomenda96es da Equipe, 
razo por que mantemos nossas ressalvas. 

Re co m en d a戸  o 

Observar, doravante, as disposi96es da Portaria n.。  29/04-SOA, de 25/02/2004, 
alterada pela Portaria n.。  125/04, de 30/04/2004, na supervisきo, fiscalizaao e 
acompanhamento de contratos administrativos. 

3.5 - AUS NCIA DE RECEBIMENTO DE OBRAS 

Fato 

~―、 -~―、  ” Ainda no contexto da anlise do Processo. n。  307.000・391/2012 (Execu9o de 

russet興’ a叩讐〕らce響QItO里constatou 叩9 a Unidade nao emitiu os respectivos termos 
provisono e uenmuvo ae receDimento ao objeto contratado, em desacordo com a norma 
contida no art. 73, 1, "a" e "b", da lei n 8.666/93, verbis: 

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto serh recebido: 
- em se tratando de obras e servios: 

a) provisoriamente, pelo respons自vel por seu acompanhamento e fiscaliza'o, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em at 15 (quinze) dias da 
comunica9含o escrita do contratado; 
b) definitivamente, por servidor ou comiss吾o designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de 
observa戸o, ou vistoria que comprove a adequa 且o do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 desta Lei; 

Causa 

一  Ina9ao administrativa dos ordenadores de despesa visando garantir efetividade 
aos atos ue nscauzaao contratual no ambito da NA Jardim Botnico. 

Consequencia 

No incorpora 言o patrimonial de mobilirio urbano, mediante a emissao de 
Termo de Recebimento Definitivo. 

Manifesta，五o do Gestor 

Atender a recomenda 言o. 
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An五lise do Controle Interno 

A Unidade se compromete a atender doravante as recomenda6es da Equipe, 
razao por que mantemos nossas ressalvas. 

Recomenda真o 

Providenciar a emiss三o da documenta9ao de recebimento referida no presente 
subitem, visando a ativa9をo de imobili'rio urbano em conta pr6pria do ativo imobilizado. 

3.6 - ALTERACAO INDEVIDA DO OBJETO DO CONTRATO DE 
EXECU叫O DE OBRAS 

Fato 

Em anlise ao Processo n.。  307.000.391/2012 referente a Constru9且o de 
cal9adas no Solar de Brasilia constatamos altera9ao do objeto contratual, conforme vistoria 
realizada em 18/12/2012, na qual observamos que a execu9ao dos meios-fios previstos em 
projeto bsico foi substituIda por cal9adas, sem a devida retifica 言o do ajuste. 

Tamb6m verificamos que a cal9ada do lado direito foi complementada at a 
entrada do condominio, apesar de no haver previsao em projeto bsico. 

Vale ressaltar que o art. 65 da Lei 8.666/93 (altera 言o de contratos) n乞o preve a 
possibilidade de mudana no local de implanta"o do objeto, sob justificativa de projeto 
bsico mal elaborado. Com  efeito, o TCU, por meio do Ac6rdAo n.。  353/07, declarou: 

‘喧 indevida a altera叫o de contrato de obras piblicas com a finalidade exclusiva de 
corrigir erros no projeto que serviu de base' licitaao e que se revelou incompleto, 
defeituoso ou obsoleto, devendo o fito acarretar, nos termos do art. 7 0 § 6 0, da Lei 
8 .666/93, a nulidade do contrato e consequente rea1iza 昏o de nova licita9ao, ap6s 
refeitura do projeto, e a responsabiliza9Ao do gestor que realizou a licitaao original 
com projeto incompleto." 

Causa 

Aus己ncia de estudos t6cnicos preliminares a fim de subsidiar a elabora 含o do 
Projeto B'sico; e 

Ina9甘o administrativa dos ordenadores de despesa visando garantir efetividade 
aos atos de fiscalizaao contratual no a mbito da BA Jardim BotAnico. 
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Consequencia Consequência 

Alteraao do objeto contratual, com a constru9ao de cal9adas em locais no 
previstos em projeto bsico. 

Alteração do objeto contratual, com a construção de calçadas em locais não 
previstos em projeto básico. 

Manifesta恒o do Gestor 

Atender a recomenda9豆o. 

An'lise do Controle Interno 

Manifestagáo do Gestor 

Atender a recomendação. 

Anfilise do Controle Interno 

A Unidade se compromete a atender doravante as recomenda6es da Equipe, 
raz甘o por que mantemos nossas ressalvas. 

A Unidade se compromete a atender doravante as recomendações da Equipe, 
razão por que mantemos nossas ressalvas. 

Recomenda戸o Recomendação 

Observar, doravante, o fiel cumprimento do projeto bsico na execu9甘o de seus 
contratos de obra. 

Observar, doravante, o fiel cumprimento do projeto bdsico na execução de seus 
contratos de obra. 

3.7 - PAGAMENTO DE ALUGUEIS SEM RESPALDO CONTRATUAL 3.7 - PAGAMENTO DE ALUGUEIS SEM RESPALDO CONTFLATUAL 

Fato Fato 

Em anlise aos Processos n 307.000.221/2007 e n。  307.000.043/2012, a 
Equipe de Auditoria verificou que a Unidade procedeu ao pagamento da despesa de alugu6is 
no montante de R$ 88.000,00, conforme demonstrado na tabela abaixo, em favor de 
JBShopping Administra 甘o Ltda.-ME (CNPJ no 12.743.309/0001-50), sem a devida cobertura 
contratual, em desacordo com o dispositivo previsto no pargrafo h nico do art. 60 da Lei 
Federal n 8.666/93. 

Em andlise aos Processos n° 307.000.221/2007 e n° 307.000.043/2012, a 
Equipe de Auditoria verificou que a Unidade procedeu ao pagamento da despesa de aluguéis 
no montante de R$ 88.000,00, conforme demonstrado na tabela abaixo, em favor de 
JEIShopping Administração Ltda.-ME (CNPJ n° 12.743.309/0001-50), sem a devida cobertura 
contratual, em desacordo com o dispositivo previsto no paragrafo único do art. 60 da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

A. PittVISACi 

066/2012 11.000,00 
083/2012 11.000,00 
102/2012 11.000,00 
122/2012 11.000,00 
139/2012 11.000,00 
152/2012 11.000,00 
169/2012 11.000,00 
186/2012 11.000,00 

d8k. 
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A equipe de auditoria informa que: 

I - at6 mar9o de 2012, vigeu o Contrato de Loca9ao de Imvel n 11/2002, 
objeto da locaao,狂  poca, do imvel sede da RA-XXVII; 

2 - corn o encerramento do ajuste, a Administra 吾o Regional do Jardim 
Botnico permaneceu at agosto de 2013 no antigo edificio sede, mas descoberta de 
instrumento legal; 

3 - um mes ap6s o final do Contrato de Loca9ao de Im6vel no i 1/2002, a 
edifica9ao foi adquirida pela empresa JB Shopping Administra叫o Ltda., em abril de 2012; 

4 - permanecendo a Administra 乞o ocupante do im6vel, a empresa 
JBShopping Administraao Ltda., nova proprietria, apresentou a Administra9言o documento 
comercial de cobrana eletrnica emitida pelo Banco de Brasilia S/A no valor de 
R.$ 11.000,00, em face da ocupa 五o de fato, valor correspondente ao aluguel estipulado no 
ajuste de loca9ao que expirara em maro de 2012; 

5 - em decorrencia da ausencia de contrato legal, a Administra9o solicitou 
parecer 良  ASTEC/RA-XXVII acerca da legalidade da liquidaao e do pagamento da despesa 
apresentada pela empresa JBShopping Administra 甘o Ltda.; 

6 - em consequncia, a ASTEC/RA-XXVII emitiu a Informa 谷o Juridica 
n 11/2012 entendendo devida a presta9ao da obriga o, ainda que nao houvesse contrato 
formal a suport自-la; 

7 - paralelamente, a Administra 且o Regional do Jardim Botnico processavaa 
poca em instrumento prprio, procedimento licitatrio visando a loca9o de novo im6vel, 

efetivada no exercicio de 2013. 

Causa 

Falha de planejamento relacionada ao vencimento de contrato de locaao da 
sede da RA-XXVII. 

Consequencia 

Pagamento da despesa sem instrumento contratual. 
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Manifesta戸o do Gestor 

Atender a recomenda9且o, haja vista que j' foi instituida no 含  mbito desta 
Administra9乞o Regional a Comissao Permanente Processante, conforme 
cpia do DODF n。  153, p'gina 12 de 29/07/2014. Conforme relatado a 
administra叫o solicitou providencias junto a Assessoria Tcnica quanto ao 
pagamento da despesa sem cobertura contratual. Os pagamentos foram 
efetuados, no entanto a Gerencia respons自vel alertou quanto a vigencia do 
Contrato, bem como que as futuras despesas n五o esto amparadas 
contratualmente, conforme consta do despacho de 12/04/2012, c6pia anexa, 
bem como reiteradamente nos meses posteriores at' a celebra 豆o do novo 
ajuste que ocorreu em 01/04/2013. Informo que foram designados servidores 
dessa Administra 盲o Regional RAXXVII, conforme Ordem de Servi9o N 
04, de 17 de mar9o de 2015, publicada no DODF N 54, de 18 de mar9o, 
pagina 27, cpia anexa, para atuarem no processo de desocupa9三o do im6vel 
que se destina a esta RAXXVII. 

An'lise do Controle Interno 

Em sua manifestaao, a Unidade n甘o detalhou a correla9きo existente entre a 
cria 且o de comiss谷o processante informada (DODF n 153, de 29/07/2014) e eventual 
apura9乞o da impropriedade consignada no presente subitem; nem anexou documenta 言o de 
esclarecimento da despesa realizada com alugu6is sem suporte contratual. 
Assim, mantemos nossa ressalva e recomenda きo para anlise do processo de sindic含ncia. 

Recomenda弾o 

a) instaurar procedimento apuratrio visando verificar a responsabilidade 
administrativa em face do pagamento referido no presente subitem, em desacordo com norma 
legal, nos termos da Lei Complementar n 840, de 23/12/11 e adotar providencias junto 
Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da CGDF para instaura叫o de Tomada de Contas 
Especial, nos termos da Resolu9甘o n 102/1998 - TCDF; e 

b) abster-se de liquidar e pagar despesa de carter continuado sem o devido 
contrato legal, nos termos do Pargrafo Ij nico do art. 60 da Lei Federal n 8.666/93. 
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4- GEST O CONTABIL 

4.1 - CR血DITOS NAO 1EUJZAJOS A CONTA DE 
PERMISSIONARIOS A RECEBER 

Fato 

Em anlise ao Balancete Contbil de encerramento da Unidade, a equipe de 
auditoria verificou que permanecia saldo devedor no valor de R$ 5.130,65 na conta Contdbil 
Permissionrios a Receber (C6digo 112192500), em decorrncia da no realiza 昏o no exercicio 
examinado dos crditos de natureza n言o tributria, derivados de pre9o p丘blico devido por 
ocupantes de reas p白blicas a qualquer ttulo no a mbito da RA-XXVII. 

Em reposta a Solicita こo de Auditoria n。  08/2013, a Unidade informou que a 
permanncia do saldo referido no presente subitem decorreu de falhas de comunica 甘o interna 
entre a Chefia de Feiras e a Gerencia de Finanas, comprometendo-se a adotar providencias 
visando a regulariza o de saldo residual devedor de R$ 2.331,76, existente a poca da 
realiza9ao da reuniao de encerramento com a Equipe. 

Causa 

Falhas nos controles internos relativos え  verifica9言o do pagamento de taxas de 
ocupaao de reas pblicas. 

Consequencia 

Nao realiza 言o de direitos a receber no Ativo Circulante, impropriedade a 
comprometer a fidelidade do Balan9o Patrimonial da Unidade, nos termos do art. 100 da Lei 
4.320/64. 

Manifesta戸o do Gestor 

A ent言o Gerncia de Or,amento, Finan9as e Contratos一  GEOFIC a 
partir do exerccio de 2011 solicitou gest6es da Diretoria de 
Administra9こo Geral junto a Diretoria de Servi9o, setor respons言vel, 
quanto s informa6es necessArias para que se pudesse proceder com o 
registro dos pennission'rios, conforme Memorando n 388/2011, de 
16/11/2011, c6pia anexa. A partir de 2012 foram lan9ados na conta 
112192500 - Permission'rios a Receber os valores correspondente ao 
valor anual a serem pagos, conforme Detaiha Conta Cont'bil dos 
exercicios de dezJ2Ol2 a 31/12/2014. A partir do exerccio de 2014 com 
a adequa9ao as Normas Internacionais de Contabilidade P丘blica as 
contas foram mudadas, segue anexo Demonstrativo com a conta 
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atualizada. Medidas forma tomadas para que as recomenda6es fossem 
atendidas, no entanto boa parte das atos esto vinculados as decis6es de 
rg'os superiores. Segue anexo documentos cont'beis, planilhas e 

memorandos como forma de formalizaao dos atos. 

atualizada. Medidas forma tomadas para que as recomendações fossem 
atendidas, no entanto boa parte dos atos estão vinculados as decisões de 
órgios superiores. Segue anexo documentos contábeis, planilhas e 
memorandos como forma de formalização dos atos. 

An'lise do Controle Interno Análise do Controle Intern° 

Em consulta ao sistema SIGGO, constatamos a permanencia no exercf cio de 
2013 de saldo devedor no montante de R$ 5.130,65 na conta contbil 112192500 ー  
Permission白rios a Receber. 

Em consulta ao sistema SIGGO, constatamos a permanência no exercicio de 
2013 de saldo devedor no montante de R$ 5.130,65 na conta conabil 112192500 - 
Permissiondrios a Receber. 

Tamb6m verificamos que a Unidade processou novas inscri戸o de contas- 
correntes relativas え  outorga de reas pblicas, pelo que consideramos parcialmente 
regularizada a inconsistncia cont百bil assinalada pela Equipe, mantida, por'm, a 
impropriedade objeto de ressalva nos trabalhos de campo e em nosso relatrio preliminar. 

Também verificamos que a Unidade processou novas inscrição de contas- 
correntes relativas 	outorga de divas pliblicas, pelo que consideramos parcialmente 
regularizada a inconsistencia contábil assinalada pela Equipe, mantida, porem, a 
impropriedade objeto de ressalva nos trabalhos de campo e em nosso relatório preliminar. 

Recomenda恒o Recomendação 

Aperfei9oar seus controles internos, de modo a garantir tempestividadea 
realiza9言o de cr6ditos derivados de taxa de ocupa9ao de rea publica. 

Aperfeiçoar seus controles internos, de modo a garantir tempestividade 
realização de créditos derivados de taxa de ocupação de drea pública. 
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Em face dos exames realizados, foram constatadas as seguintes falhas: Em face dos exames realizados, foram constatadas as seguintes falhas: 

,i 	
,- 	, 

lit tI,S leaÃer . 
GESTÃO DE PESSOAL 2.1 Falhas Medias 
GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 3.7 Falhas Graves 

GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 3.1, 3.2' 3.3' 3.6 Falhas Médias 

GESTÃO CONTABIL 4.1 Falhas Médias 

BrasIlia, 22 de abril de 2015. Brasilia, 22 de abril de 2015. 
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