
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Controladoria Gera! do Distrito Federal 
Subsecretarla dc Controle Interno 

RELATORIO DE AUDITORIA ].。  13 /2015-DIRAG IJCONAG/SUBCIJCGDF 

Unidade: Administra9ao Regional de Sobradinho II - R. XXVI 
Processo n。: 040.000.969/20 13 
Assunto: AUDITORIA DE CONFORMIDADE EM TOMADA DE CONTAS ANUAL 
Exerccio: 2012 

Senhor Diretor, 

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 甘o do ento Senhor Controlador-Geral, conforme Ordens de Servi9o 
nos 19/2013-CONT/STC, de 15 de janeiro de 2013 e 41/2013-CONT/STC, de 20 de maro de 
2013. 

に7需ーーでで芋-ESCOPダDOTk鱗灘漬可肇響ー 	 "I 1 
Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administraao Reaional 

ae さ  ooraainno 11, no perioclo de 14/03/20 13 a 11/04/2013, objetivando verificar a 
conformidade das contas da Administra きo Regional de Sobradinho II, no exercicio de 2012. 

I 
Nao foram impostas restri96es quanto ao mtodo ou a extens5o de nossos 

trabalhos. 

A auditoria foi reaMzada por amostragem visando avaliar e emitir opini乞o sobre 
os atos ce gestao dos responsveis pela Unidade, ocorridos durante o exercicio de 2012, sobre 
as gest6es or9amentria, contbil, financeira, patrimonial, de pessoas e suprimentos. 

O presente Relatrio, na fase preliminar, foi encaminhado ao dirigente mximo 
ua numinisi.raao tcegionai ne Sobraclinflo II・  por meio do Oficio n271/2015 (fis. 223), para 
sua mamresia9ao quanto aos. esclarecimentos adicionais ou s justificativas para as situa96es 
consiawuas・  conjonne estaoeleclao no art. ii da iortana nv 89-SIC, de 21/05/2013. 

Como resposta aos questionamentos, a Unidade encaminhou Oficio 
n 147/2015-GABIRA XXVI(fls. 225/227), oportunidade em que se manifesta a respeito de 
alguns dos pontos no Relat6rio Preliminar de Auditoria n 12/2015 - bIRAG 

「  
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I/CONAG/SUBCIICGDF, as quais inserimos integralmente no presente Relat6rio nos itens 
"Manifesta 査o do Gestor". 
I/CONAG/SUBCI/CGDF, as quais inserimos integralmente no presente Relatório nos itens 
"Manifestação do Gestor". 

 

」I 

 

lIrコ  

   

Constam dos autos os documentos e informa6es exigidas pelos artigos 140, 
142 e 148, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela 
Resolu9含o n38/90 - TCDF. 

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

「”“ "HflhMPACTOSNASESJ4IQーー m” 一 『   ー  invipAcrosismsEga.,_ ニコ  17.73. 
Na sequncia serao expostos os resultados das anlises realizadas na gestao da Na sequência serdo expostos os resultados das andlises realizadas na gestão da 

Unidade. 

1- GESTAO FINANCEIRA 

1.1 - ANALISE DA EXECUCAO ORCAMENTRIA 

Fato 

Unidade. 

1- GESTÃO FINANCEIRA 

1.1 - ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Fato 

A Lei Or9ament白ria Anual n 4.744 de 29/12/2011, destinou ' Regio 
Administrativa XXVI - Sobradinho II recursos da ordem de R$ 9.45 1.152,00 que, em virtude 
das altera96es or9amentarias ocorridas no exerccio de 2012, resultaram em despesas 
autorizadas no valor de R$ 7.559.751,22. 

A Lei Orçamentária Anual n° 4.744 de 29/12/2011, destinou 	Região 
Administrativa XXVI - Sobradinho II recursos da ordem de R$ 9.451.152,00 que, em virtude 
das alterações orçamentdrias ocorridas no exercicio de 2012, resultaram em despesas 
autorizadas no valor de R$ 7.559.751,22. 

O total empenhado foi da ordem de R$ 6.315.352,45, equivalente a 66,82% da 
dota9ao inicial, sendo que R$ 3.656.227,42 foram liquidados com pagamento de pessoal, o 
que representa 58% do total empenhado, conforme demonstrado na tabela abaixo, cuja fonte 
de informa9ao foi o Quadro de Detalhamento de Despesa extrado do Sistema Integrado de 
Gesto Governamental - 51000: 

0 total empenhado foi da ordem de R$ 6.315.352,45, equivalente a 66,82% da 
dotação inicial, sendo que R$ 3.656.227,42 foram liquidados com pagamento de pessoal, o 
que representa 58% do total empenhado, conforme demonstrado na tabela abaixo, cuja fonte 
de informação foi o Quadro de Detalhamento de Despesa extraído do Sistema Integrado de 
Gestdo Govemamental - SIGGO: 

DESCRIÇÃO' Athie(RS) 

Dotação Inicial 9.451.152,00 

Alterações (-) 1.611.917,00 

Contingenciado 0,00 

ICrédito Bloqueado 279.483,78 

Despesa Autorizada 7.559.751,22 

Total Empenhado 6.315.352,45 

Crédito Disponivel 1.244.398,77 

Empenho a Liquidado 4.760.442,63  
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1.2 - RECURSOS DISPONVEIS LICITADOS PELA UNIDADE 1.2 - RECURSOS DISPONÍVEIS LICITADOS PELA UNIDADE 

Os valores empenhados pela Regiao Administrativa de Sobradinlo II para a 
execu9ao dos programas de trabalho previstos para o exercicio de 2012, excluindo-se o valor 
empenhado para pagamento de pessoal (R$ 3.656.227,42), alcan9aram o montante de 
R$ 2.659.125,03, pulverizados nas modalidades de licitaao, mostradas a seguir: 

Os valores empenhados pela Região Administrativa de Sobradinho II para a 
execução dos programas de trabalho previstos para o exercício de 2012, excluindo-se o valor 
empenhado para pagamento de pessoal (R$ 3.656.227,42), alcançaram o montante de 
R$ 2.659.125,03, pulverizados nas modalidades de licitação, mostradas a seguir: 

KOMERO
RDEM 

OE 
in '• O 	P" 	I 

MODALJDAD 	itICITAÇÃO VALOR (RSI F-Tni 

01 IConcurso 0,00 	0 
02 lConvite 664.783,31 11 
03 ITomada de Preens 921.883,59 15 

04 1Concorrencia 0,0( 0 _I 
05 Dispensa de Licitado 528.063,841 	8 
06 InexigIvel 1._ 	290.820,11 	5 

07 	Pod° 253.574,0 4 
08 Suprimento de Fundos 	 0,01 0 
09  Folly* de pagamento 	 3.656.227,42 58 

TOTAL 	 I 	6315352,451 100 	_1 

2- GEST O DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVICOS 2- GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 

2.1 ・  FRACIONAJVIENTO DE DESPESA PARA JUSTIFICAR 
LICITACAO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 

2.1 - FRACIONAMENTO DE DESPESA PARA JUSTIFICAR 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 

Fato Fato 

Observamos que a Unidade fracionou os servi9os de execu叫o das obras 
especificadas no quadro a seguir, mediante a realiza9ao de despesa distinta e sucessiva pela 
modalidade Carta Convite, para obras de urbanizaao ・  situaao a caracterizar a veda9ao 
advinda do§ 5。  do art. 23 da Lei Federal n。  8.666/93 

Observamos que a Unidade fracionou os serviços de execução das obras 
especificadas no quadro a seguir, mediante a realização de despesa distinta e sucessiva pela 
modalidade Carta Convite, para obras de urbanização - situação a caracterizar a vedação 
advinda do § 5° do art. 23 da Lei Federal n° 8.666/93. 

Deve o gestor adotar o emprego de Tomada de Pre9o ou Concorrencia, sempre 
que o somat6rio de seus valores ultrapassarem os limites legais da modalidade utilizada pela 
Administra9o, conforme se demonstra a seguir: 

Deve o gestor adotar o emprego de Tomada de Preço ou Concorrência, sempre 
que o somatório de seus valores ultrapassarem os limites legais da modalidade utilizada pela 
Administração, conforme se demonstra a seguir: 

R 
i, 	o 	• lipoitm 	

À 
pgq.A.;k,, 

4.6 	''arib 
it 	 IMO • d, ,;110A1A 

304.000.055/2012 Execucao 	de 	passeio 	em • concreto em Sobradinho 11 139.047,97 
Construtora Impacto e 
Transportes 	CNP 	node 
04.309.018/0001-20 

15.451.6208.1110.6886 	— 	Execuoáo 
obras 	de 	urbanizado 	em16/05/2012 

Sobradinho 11 

304.000.307/2012 
Serviço de rede de drenagem c 
canaletas 	na 	DF 	420 	em 
Sobradinho II 

46.972,69 
Construtora 	Impacto 	e 
Transportes 	CNPJ 	n° 
04.309.018/0001-20 

15.451.6208.1110.6886 	— 	Execuc8o 
de 	obras 	de 	urbanizacito 	em 
Sobradinho H 

09/03/2012 

304.090.410/2012 Revitalizado da praga da AR 
05, Conj. 08 —Sobradinho 11 

147534065 ACTYON 	Construtora c.:Npj 	
n° 

15.696.836/0001-40 

15.451.6208.1110.6886 	— 	Exccuctio 
de 	obras 	de 	urbanizacito 	em 
Sobradinbo II 

31/10/2012 
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De acordo com a legisla9ao de regencia, a Unidade deveria ter empregado a 
modalidade superior a adotada para as situa6es apresentadas, pois o somat6rio dos valores 
dos processos referentes nao se enquadra no limite permitido para a modalidade Convite. 

Inclusive, pode se verificar em alguns casos, que os objetos s且o similares, com 
o mesmo programa de trabalho e ocorreram em datas pr6ximas, sempre com valores 
aproximados ao limite da modalidade convite para obras, caracterizando flagrante desrespeito 
aLei n 8.666/93, comprovando o "fracionamento" do objeto licitado. 

Seria acertado o "parcelamento" dos objetos em raz甘o da localiza o 
geogrfica ou necessidade cronol6gica de execuao, caso isto se comprovasse imprescindivel, 
em razao da execu9含o or9ament'ria ou vantaj osidade para a administra きo, tudo mediante 
justifica9ao. Nos casos em anlise, as licita96es deflagradas ao longo do exercicio financeiro 
tinham a mesma finalidade, que era a execu9ao de obras de urbaniza9乞o na cidade de 
Sobradinho II. 

Causa 

Falta de planejamento e recursos oriundos de emendas parlamentares que 
devem ser executndnc de imediato. 

Consequencia 

Violaao da Lei Federal n.。  8.666/93 e consequente licitaao na modalidade 
inadequada e possivel prejuzo ao errio. 

Manifesta弾o do Gestor 

c) A Administra9ao de Sobradinho II entende que no ha necessidade de abertura de 
procedimento para apurar responsabilidade pelo fracionamento de licita o de 
objetos de mesma natureza citados neste ponto do relatrio pelos seguintes 
argumentos. 
ー  O processo n。  304.000.307/2012, tratava-se de uma obra emergencial, de servio 
de drenagem de canaletas na DE 420 em Sobradinho II, obra esta, que se fosse 
observada a urgencia a que foi tratada poderia trazer prejuizos ainda maioresa 
popula叫o e ao errio. 
ー  os outros dois processos citados (304.000.055/2012 e 304.000.0410/2012) 
ocorreram em datas distante com diferen9a superior a 05 meses, levando-nos a 
entender que n且o deve se thiar em fracionamento em tais casos. 
- diante do exposto esta Administra叫o regional se compromete cumprir o disposto 
nas recomenda6es deste relat6rio para que n且o haja mais qualquer tipo de dvidas 
em relaF且o ao modelo licitatrio que deve ser adotado em qualquer compra ou 
servi9o aprovado pela mesma. 

Suhcerrctaria dc ConDolehtP,-nn 一 SUBCI 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14' andar, sala 1401 - CEP 70075-900 - Brasilia/DF 

Fone: (61) 2108-3301 1 Fax: (61) 2108-3302 



Subsecretarla de Controle Interno 	 5 dc 22 

An'lise do Controle Interno 

A Unidade relata que um dos processos (304.000.30712012) tratava-se de ohm 
emergencial de servi9os de drenagem, por'm, no identificamos no processo as devidas 
justificativas de emergencia. Argumenta, ainda, que os servi9os (drenagem de canaletas) se 
no executados emergencialmente trariam prejuizos a popula9巨o. Contudo, esta obra s6 
ocorreu no m6s de maro/2012, periodo fmal das chuvas normalmente em nossa regiao. 

A respeito dos outros processos a Unidade alega que um perodo de 05 meses 
no tipifica fracionamento de licita 乞o. Ocorre que s昏o obras de mesma natureza e dentro do 
mesmo exercicio fiscal, cujo planejamento de sua execu9乞o deveriam ter acontecido quando 
do encaminhamento da proposta oramentria da Unidade. 

Desta forma, entendemos a necessidade de apura9言o de responsabilidade pelo 
fracionamento das obras, pois uma vez licitadas de forma conjunta haveria a possibilidade de 
economia de escala, com custos mais vantajosos para a Administra 言o p丘blica Distrital. 

Recomenda戸o 

a) observar nas pr6ximas contrata96es de obras e servi9os a modalidade de 
licita o adequada, abstendo-se de 'tfracionar" objetos assemelhados a qualquer ttulo, em 
observncia ao art. 23,§ 5。, da Lei Federal n.。  8.666/93: 

md血dade deb) caso smodalidade de licitao器tifique a necessizente com o total線轟無慧器轟objeto,。  adotar arocessos; e 

de licitaoabertura de惑鴬鰻駕鰯ミa responsabilidade pelo fracionamentorificado prejuzo ao errio, promover a 

2.2 - AUS血NCIA DE PARECER JURiDICO DA ASSESSORM 
TECNICA DA UNIDADE 

Fato 

Verificamos que o Processo licitat6rio no 304.000.269/2011, cujo objeto foi a 
constru9言o de Pista de Skate na quadra AR 03 em Sobradinho II, pela empresa Vale 
Constru6es - CNN n 08.366.420/0001-06, ao valor de R$ 134.587,23 no foi submetido ao 
crivo da assessoria jurdica da administra叫o, como preceitua o art. 38 da Lei n 8.666/93 que 
disp6e que aos processos administrativos referentes a procedimento licitat6rio, deverao ser 
juntados "pareceres t6cnicos ou jurdicos emitidos sobre a licita9ao, dispensa ou 
inexigibilidade", inclusive exigindo que as minutas dos editais sej am previamente aprovadas 
pela assessoria juridica. 

Subsecretaria dc Contolc Interno . SUBQ 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14 andar, sala 1401 1 CEP 70075-900 - BraslliaノDF 
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Assim, est自  claro que a Lei de Licita96es exige que os processos 
administrativos referentes tanto a procedimento licitatrio quanto a contrataao direta, por 
dispensa ou inexigibilidade, sejam instruldos com parecer jurfdico. 

Por esta razo, em diversos julgados, o Tribunal de Contas da Uniao jd se 
manifestou sobre a exigncia: 

Observe a exig8ncia legal que determina a juntada ao processo administrativo dos 
pareceres tcnicos ou jurdicos emitidos sobre a licita9且o, em atendimento ao art. 38, 
inciso VI da Lei n. 8666/1993." Ac6rdo n. 2574/2009 - Pl ・rnirjo 
Submeta as minutas de editais de licita 昏o, de instnnnentos contratuais e de seus 
aditivos ao prvio exame e aprova o da assessoria jurdica, conforme preceitua o 
art. 38, pargrafo u nico, da Lei n。  8.666/1993, incluindo o parecer devidamente 
assinado no processo correspondente." Decis'o n 955/2002 - Plenrio. 

No mesmo sentido, o Parecer n。  0726/2008 - PROCAD/PGDF, linhas "28 e 
29", afirma: 

Com efeito, n且o restam dvidas de que a lei tamb6m exigem pareceres jurdicos 
sobre a dispensa e a inexigibilidade. Ou seja, o legislador erigiu como condio 
prvia para celebra叫o do contrato sem licita叫o a emisso de parecer jurfdico sobre 
a contrata叫o. 
Assim, est claro que a Lei de LicitaOes exige que os processos administrativos 
referentes tanto a procedimento licitatrio quanto a contrata'o direta, por dispensa 
ou inexigibilidade, sejam instruldos com parecer jurIdico. 

E certo que o parecer jurdico e tcnico n且o vincula o gestor, que tern a 
obriga9ao de examinar a corre9ao dos pareceres, at6 mesmo para corrigir eventuais disfun96es 
na administra9巨o, porm, nao afasta a sua obrigatoriedade. 

Causa 

O processo referido n言o foi encaminhado a Assessoria Jurdica da Unidade 
para emiss百o de parecer. 

Consequencia 

Falha no processo que deu origem A contrataao como, por exemplo, aus己ncia 
de contrato, que poderia ser suprida corn parecer jurdico. 

Recomenda戸o 

Dar efetividade ao disposto no art. 38 da Lei n 8.666/93, submetendo todos os 
processos licitat6rios e minutas contratuais ao crivo da assessoria jurdica. 

Subsecretaria de Controle Interno - SUBCI 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14 andar, sala 1401ー  CE? 70075-900 - BrasiliaノDE 
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2.3 - PROJETO BASICO INCONSISTENTE PARA OBRAS E 
SERVICOS 

Fato 

2.3 - PROJETO BÁSICO INCONSISTENTE PARA OBRAS E 
SERVIÇOS 

Fato 

Analisamos os processos listados a seguir e constamos Projetos Bsicos 
inconsistentes, violando o previsto no art. 7。  da Lei n。  8.666/93: 

Analisamos os processos listados a seguir e constamos Projetos Básicos 
inconsistentes, violando o previsto no art. 7° da Lei n° 8.666/93: 

PROCESSO Ni.' gi 'IdIrOBJE70 . VALOR R$ IRREGULARIDADE NO PROJETO BÁSICO 

304.000.411/2012 

Implantação de PECS (Ponto 
de encontro comunitário) na 
AR 1, AR 15 e entrada do 
Condomínio Verde Vale. 

148 ' 874 ' 27 

- Não hi projeto básico. HA caderno de especificações técnicas que 
não supre a ausência de Projeto Básico completo, pois não traz 
justificative da necessidade das obras ou detalhes quo definam a obra 
por completo; 
- Caderno de especificação, que faz às vezes do projeto básico, esta 
sem assinatura do responsável. 

304.000.307/2012 
Serviço de rede de drenagem c 
canaletes na DF 	420 	em 
Sobradinho II 

46.972,69 

Não ha projeto básico. Há caderno de especificações técnicas que 

. 
Ito supre a ausáncia de Projeto Básico completo, pois não traz 
ustificativa da necessidade das obras ou detalhes que definam a obra 
or completo. 

304.000.409/2012 
Construção 	de 	quadra 
poliesportiva na Fermi 146.915,45 

- NM hi projeto básico. HA caderno dc especificações técnicas que 
ufto supre a ausência de Projeto Básico completo, pois não traz 
'ustificativa da necessidade das obras ou detalhes que denim a obra 
por completo; 
- Cadcrno de especificação, que faz as vezes do projeto básico, indica 
o autor, Adão Jesus Gondin de Oliveira, matricula 1654229-0, porém 
está sem assinatura. 

304.000.410/2012 Revitalized° da praça da AR 
05. Conj. 08— Sobradinho II 147'534

'
65 

- Não hi projeto básico. HA caderno de especificações técnicas que 
não supre a ausência dc Projeto Básico completo, pois não traz 
justificative da necessidade das obras ou detalhes que definam a obra 
por completo; 
- Caderno de especificado, que faz is vezes do projeto básico, indica 
o autor, Adão Jesus Gondin de Oliveira, matricula 1654229-0, porém, 
esta sem assinatura. 

A Lei n。  8.666/93, no art. l, preve a obrigatoriedade do projeto bsico, 
devendo ser anterior a licita95o, com justificativas e a existencia pr6via de planilhas com 
orarnentos detalhados que expressem a composi9言o dos custos unit貞rios, sendo vedado o 
fornecimento de material ou servi9o sem previsao no projeto bsico e responsabilizaao de 
quem deu causa a irregularidade. 

A Lei n° 8.666/93, no art. 7°, preve a obrigatoriedade do projeto básico, 
devendo ser anterior a licitação, com justificativas e a existência prévia de planilhas com 
orçamentos detalhados que expressem a composição dos custos unitários, sendo vedado o 
fornecimento de material ou serviço sem previsdo no projeto básico e responsabilização de 
quem deu causa irregularidade. 

Logo, segundo a Lei no 8.666/93. o projeto bsico deve ser realizado vara 
jusuncar a necessiaaae ca obra/servi9o, detalhar o objeto do contrato e para identific-lo com 
precis言o, bem como as circunstncias e o modo de realiza9ao. 

B certo, tamb6m, que o projeto bsico para execuao de obras deve ser 
composto pelos elementos abaixo especificados, o que n言o ocorreu nos processos acima 
citados referentes a obras, que somente continham cadernos de especifica96es nos processos 
que as formalizavam, sem justificativas e sem memorial de clculo: 

Logo, segundo a Lei n° 8.666/93, o projeto básico deve ser realizado para 
justificar a necessidade da obra/serviço, detalhar o objeto do contrato e para identificá-lo com 
precisão, bem como as circunstâncias e o modo de realização. 

certo, também, que o projeto básico para execução de obras deve ser 
composto pelos elementos abaixo especificados, o que não ocorreu nos processos acima 
citados referentes a obras, que somente continham cadernos de especificações nos processos 
que as formalizavam, sem justificativas e sem memorial de cálculo: 
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ー  do Memorial Descritivo dos liens que o comp6e, detalhando a natureza, as 
particularidades e as tcnicas empregadas para execu9且o completa dos servi9os e 
obras pretendidas; 
ー  das Especifica6es Tcnicas, onde s且o detalhados quais materiais, equipamentos e 
mao de obra ser昌o utilizados para execu 且o da obra ou servi9o. 
ー  dos Projetos Arquitetnicos necessrios para compreenso do servi9o ou obra, com 
planta baixa, vistas, cortes, implanta9且o, etc; 
- do Memorial de Clculo, que fornece o hist6rico dc como foram definidos os 
quantitativos dos insumos utilizados na planilha orament自ria; 
- da Planilha Oramentria, que definir' o custo total da obra, e tambdm indicar 
qual a data base e a tabela oficial utilizada para ado叫o dos custos; 
- da Planilha Detalhada da Composi 且o do BDI, que fornecerA os Indices adotados 
pela Administra9且o como base para incidir sobre o custo resultante da Planilha 
Oramentria, definindo assim, o pre9o base para realiza 且o do processo licitatrio. 

Causa 

a) ausencia de capacita9言o adequada de servidores; e 
b) omissao voluntria na confec9吾o do projeto bsico. 

Consequencia 

Impossibilidade de se mensurar/justificar o servi9o a ser prestado A Unidade, 
podendo ocasionar prejuzos ao errio e embarao s atividades dos 6 rgos de controle. 

Manifesta恒o do Gestor 

b) A Administra 甘o de Sobradinho II entende que n且o h自  necessidade de abertura de 
procedimento para apurar responsabilidade administrativa em face do 
descumprimento da legisla9甘o vigente, nos termos da Lei Complementar n。  840, de 
23/12/li pelos seguintes argumentos 
ー  N百o h que se falar em falta de projeto bsico nos processos em questo, pois 
todos apresentam caderno de especifica6es que possuem todos os requisitas 
necess自rios de um projeto bsico, apontando todas as especifica6es tdcnicas e 
detalhamento das obras. 
- A fhlta de assinatura em dois processos (304.000.409/2012 e 304.000.410/2012) 
trata-se de erro material, nos levando a conclus昏o de que a assinatura do 
Administrador aprovando o caderno de especifica6es substitui plenamente a 
assinatura do servidor- 
・ Esta Administra9且o esta capacitando seus servidores atrav's de cursos e 
orienta6es das assessorias Tdcnicas no sentido de confeccionarem Projetos Bsicos 
cada vez mais detalhados e de qualidade tcnica cada vez mais altos, de acordo com 
o especificado em lei. 

An貞lise do Controle Interno 

A Unidade argumenta, principalmente, que n甘o a necessidade de "projeto 
bsico" porque o "todos apresentam caderno de especifica96es que possuem todos os 
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requisitos necessdrios de um projeto b自sico, apontando todas as especifica6es t6cnicas e 
detalhamento das obras" . Ocorre que o "caderno de especifica96es" orienta como a obra deve 
ser executada de acordo com o "projeto bsico" anteriormente elaborado. Assim, n谷o h o que 
se falar que o "caderno de especifica6es" substitui o "projeto bsico". Desta forma, 
mantemos a necessidade de instaura o de procedimento apurat6rio. 

requisitos necessários de um projeto básico, apontando todas as especificações técnicas e 
detalhamento das obras" . Ocorre que o "cademo de especificações" orienta como a obra deve 
ser executada de acordo com o "projeto básico" anteriormente elaborado. Assim, não há o que 
se falar que o "cademo de especificações" substitui o "projeto básico". Desta forma, 
mantemos a necessidade de instauração de procedimento apurat6rio. 

Recomenda恒o Recomendação 

a) cumprir o disposto no art. 7。  da Lei n。  8.666/93, em especial elaborando e 
executando o projeto b自sico, fielmente como previsto no processo; e 

a) cumprir o disposto no art. 7° da Lei n° 8.666/93, em especial elaborando e 
executando o projeto básico, fielmente como previsto no processo; e 

b) instaurar procedimento apurat6rio visando verificar a responsabilidade 
administrativa em face do descumprimento da legisla9谷o vigente, nos termos da Lei 
Complementar n 840, de 23/12/11 e, caso seja identificado prejuzo ao errio, adotar 
providencias junto a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da CGDF para instaura 甘o 
de Tomada de Contas Especial, nos termos da Resolu9乞o n 102/1 998 1 TCDF. 

2.4 - AUSNCIA DE RESPONSAVEL T血CNICO NOS PROJETOS E 
DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE T血CNICA 

b) instaurar procedimento apuratório visando verificar a responsabilidade 
administrativa em face do descumprimento da legislação vigente, nos termos da Lei 
Complementar n° 840, de 23/12/11 e, caso seja identificado prejuizo ao erário, adotar 
providencias junto A Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da CGDF para instauração 
de Tomada de Contas Especial, nos termos da Resolução n° 102/1998 - TCDF. 

2.4 - AUSÊNCIA DE RESPONSikVEL TÉCNICO NOS PROJETOS E 
DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Fato Fato 

Verificamos nos processos listados a seguir, a ausencia de identificaao e 
assinatura do autor nos projetos t6cnicos, impedindo identificar a qualifica9含o dos 
profissionais respons百veis nela sua autoria. 

Verificamos nos processos listados a seguir, a ausência de identificação e 
assinatura do autor nos projetos técnicos, impedindo identificar a qualificação dos 
profissionais responsdveis pela sua autoria. 

,ROCESSO,N, , , OBJETO 	 1 VALOR RS 

304.000.411/2012 Implantacho de PECS (Ponto de encontro comunitário) na AR 1 
AR 15 e entrada do Condomfnio Verde Vale. 148.874,27 

304.000.4092012 	Construgáo de quadra poliesportiva (18x30m)na Fercal 146.915,451 

147.534,65 304.000.410/2012 	Revitalizacflo da prep da AR 05, Conj. 08— Sobradinho II 

304.000,269/2011 Construcho de Pista de Skate e Bisicross na quadra AR 03 erri 
Sobradinho Il 134.587,23 

A ausencia da Anota9吾o de Responsabilidade T6cnica - ART e assinatura nas 
plantas arquitetnicas da obra dificulta a identifica9言o do responsvel pelo projeto e velo 
oramento, impossrnilitanclo muitas vezes a responsabilizaC乞o do aaente causador na 
eventuancacie ae um dano clecorndo de erro nestes procedimentos. 

Cabem aqui alguns destaques das Leis que regulamentam a profiss言o e as 
auvivaaes aesenvolvicas pelos protissionais das 自  reas de engenharia e arquitetura: 

Lei n5.194/1966: 
"Art. 7- As atividades e atribui96es profissionais do engenheiro, do arquiteto e do 
engenheiro-agr6nomo consistem em: 

A ausência da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e assinatura nas 
plantas arquitetônicas da obra dificulta a identificaçã'o do responsável pelo projeto e pelo 
orçamento, impossibilitando muitas vezes a responsabilização do agente causador na 
eventualidade de um dano decorrido de erro nestes procedimentos. 

Cabem aqui alguns destaques das Leis que regulamentarn a profissão e as 
atividades desenvolvidas pelos profissionais das dreas de engenharia e arquitetura: 

Lei n°5.194/1966: 
"Art. 7°- As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do 
engenheiro-agranomo consistem em: 
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b) planejamento ou projeto, em geral, de regi6es, zonas, cidades, obras, estruturas, 
transportes, explora 己es de recursos naturais e desenvolvimento da produ9o 
血dustrial e agropecuria; 
"Art. 14 - Nos trabalhos grficos, especifica96es, orainentos, pareceres, laudos e 
atos judiciais ou administrativos, e obrigatria, al'm da assinatura, precedida do 
nome da empresa, sociedade, institui9ao ou firma a que interessarem, a men 且o 
explicita do tItulo do profissional que os subscrever e do nmero da carteira referida 
no Art. 56.'' 
Lei n6.496/1977: 
Art. 1- Todo contrato, escrito ou verbal, para a execu9且o de obras ou presta9きo de 
quaisquer servi9os profissionais referentes a Engenharia,' Arquitetura e A 
Agronomia fica sujeitoA "Anota9o de Responsabilidade T6cnica" (ART). 
Art. 2。- A ART define para os efeitos legais os respons'veis tcnicos pelo 
empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia. 
Art. 3。- A fhlta da ART刈eitar o profissional ou a empresa A multa prevista na 
alnea "a" do Art. 73 da Lei n5.194, de 24 DEZ 1966, e demais comina6es legais. 

O Tribunal de Contas da Uni甘o - TCU, em diversas ocasi6es expressou a 
importancia da assinatura do respons自vel tcnico e da ART do projeto bsico, como no 
Ac6rd言o 2.352/06: 

"Os respons自veis pela elabora 且o e aprova叫o de projeto bsico inadequado e sem 
assinatura ou identifica叫o do respons自vel tcnico devem ser sancionados." 

Portanto, deve a Administra9言o providenciar a devida ART de cada uni dos 
respons自veis pelas etapas do trabalho (projeto arquitet6nico, estrutural, instala6es, planilha 
oramentria, etc.), identificando assim os respons自veis t'cnicos. 

Tamb6m deve a Administraao se atentar para o exigido no art. 14 da Lei n 
5.194/1966, exigindo que todo documento de cunho t6cnico profissional constante no projeto 
bsico esteja identificando seu autor, com assinatura, nome completo, titulo profissional e 
nmero da carteira profissional (CREA). 

Causa 

Leniencia ao instruir os processos sem projetos tcnicos devidamente assinados 
e com ART, tendo em vista as inmeras orienta96es aos gestores da RA XXVI pela 
Controladoria, constantes nos Relatrios de Tomadas de Contas referentes aos exercicios de 
2009 e 2010 e Inspe96es realizadas em 2012, que seguidamente apontaram as mesmas 
irregularidades. 

Consequencia 
Aus己ncia de respons自vel tcnico pela obra, inviabilizando apontar respons自vel 

por sinistros que venham a ocorrer, com possivel prejuzo ao errio. 
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matrcula "中‘ 275. matricula n".275- 一  ~ 

46.972,69 46.972,69 -m日tr cul且‘・・・229一・‘ matrfcula ****229-*. 

304.000.411/2012 

mplantack de PECS (Ponto de 
ncontro comunitário) na AR. 1

' 
AR 

15 e entrada do Condomínio Verde 
Wale. 

148 874,27 * matricula ••"229-*. 

onstu o de quadra policsportiva 
旧x30m)naFercat 
°inn-Kilo de quadra poliesportiva 
8x30m) na Fereal 

RevitalizaAo da praa da AR 05, 
Conj. 08 1 Sobradinho II 
Revitalizaçâo da prop da AR 05, 
Conj. 08 - Sobradinho  

Consliu9'o de Pista de Skate 
Bicicross na quadra AR 03 e 
Sobradinho U 

Construflo de Pista de Skate 
Bicicross na quadra AR 03 e 
Sobradinho II 

Execu9'o de passeio em concreto 
em Sobradinho II 
Execuglo de passeio em concreto 
em Sobradinho 

Servio de rede de drenagem e 
canaletas na DF 420 cm 5obradinho 
u

Serviço de rede de drenagem e 
canaletas na DF 420 cm Sobradinho 
11 

304.000.40912012 304.000.409/2012 

304.000.055,2012 304.000.055/2012 

304.000.307/2012 304.000.3072012 

146.915,45 146.915,45 

F~matrcula …門  

* 	 matrfcula "••273 

139.047,97 139.047,97 

147 .5 3 4,65 147.534,65 

134.587,23 134.587,23 

304.000.4i0i20i2 304.000.410/2012 

304.000,269,2011 304.000.2692011 
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Recomenda戸o Recomendaçfio 

Providenciar Projeto T6cnico com a devida Anota9きo de Responsabilidade 
Tcnica dos profissionais que participarem da execuao dos projetos bsicos desta 
Administra きo. 

Providenciar Projeto Técnico com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica dos profissionais que participarem da execução dos projetos basicos desta 
Administração. 

2.5 - IRREGULARIDADES NO RELAT6RIO DO EXECUTOR SOBRE 
A REALIZACAO/EXECUCAO DO SERVICO CONTRATADO 

2.5 - IRREGULARLDADES NO RELATÓRIO DO EXECUTOR SOBRE 
A REALIZAÇÃO/EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO 

Fato Fato 

Analisamos os processos listados a seguir e constatamos ausncia de relat6rios 
dos executores dos contratos, que se limitaram a carimbar os versos das notas fiscais, 
atestando que o servi9o foi executado, em alguns casos, impossibilitando aferir a presta 貸o do 
servi9o, nao atendendo ao disposto nos artigos 41 e 44 do Decreto n。  32.598/10 

Analisamos os processos listados a seguir e constatamos ausência de relatórios 
dos executores dos contratos, que se limitaram a carimbar os versos das notas fiscais, 
atestando que o serviço foi executado, em alguns casos, impossibilitando aferir a prestação do 
serviço, não atendendo ao disposto nos artigos 41 e 44 do Decreto n° 32.598/10. 

O Decreto citado exige designa叫o formal do executor e, no caso de obras, 
ueve apresentar relatorios ao termino ae cada etapa. Tambem, ao final de cada etapa da obra 
ou servi9o, aeve o executor emitir atestado de execu9ao e termo circunstanciado, o que nきo 
ocorreu. 

0 Decreto citado exige designação formal do executor e, no caso de obras, 
deve apresentar relat6rios ao término de cada etapa. Também, ao final de cada etapa da obra 
ou serviço, deve o executor emitir atestado de execução e termo circunstanciado, o que nth) 
ocorreu. 

Causa Causa 

,..., Yalta. de treinamento e/ou orienta9o ao executor do contrato quanto a sua 
responsaoulaaaee, importancia, tendo em vista as inmeras recomenda96es aos gestores da 
flfl-A.A. v i peia o uosecretaria cie uontroie Interno, constantes nos Relatrios de Tomadas de 
Contas referentes aos exercicios de 2009, 2010 e 2011, que seguidamente ationtaram as 
mesmas irregularidades. 

Yalta de treinamento e/ou orientação ao executor do contrato quanto sua 
responsabilidade e importância, tendo em vista as inúmeras recomendações aos gestores da 
RA-XXVI pela Subsecretaria de Controle Intern°, constantes nos Relatórios de Tomadas de 
Contas referentes aos exercícios de 2009, 2010 e 2011, que seguidamente apontaram as 
mesmas irregularidades. 
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Consequencia 

Falha na prestaao de contas. No caso dos eventos, dificultando a aferi叫o do 
servi9o foi prestado. 

Manifesta戸o do Gestor 

B) A Administra9ao de Sobradinho II entende que n昏o h' necessidade de abertura de 
procedimento para apurar responsabilidade administrativa em face do 
descumprimento da legislaAo vigente, nos termos da Lei Complementar n。  840, de 
23/1 Vii pelos seguintes argumentos. 
ー  Apesar de n且o ter o Relat6rio Circunstanciado do executor de projeto, todos os 
processos citados, tiveram as devidas leituras necess白rias e o devido 
acompanhamento dos executores dos projetos. Portanto nAo h' que Se falar em 
prejulrp ao errio mesmo sem os Relat6rios Circunstanciados, pois todas as obras 
foram acompanhadas e executadas de acordo com as especifica6es contidas nos 
processos 
- Esta Administra叫o esta capacitando seus servidores para que os executores dos 
contratos tenham cada vez ais ciencia de sua import月ncia e responsabilidade dentro 
do processo licitat6rio, para que haja cada vez mais transparncia nas contas da 
Administraao. 

Anlise do Controle Interno 

A Unidade afirma que todas as obras foram executadas de acordo com as 
"especifica戸es contidas no processo", mesmo sem os Relat6rios Circunstanciado do executor 
contratual. Contudo, n吾o apresenta em sua resposta os documentos probatrios faltantes, 
conforme relatado no presente subitem. Desta, forma deve ento a atual Administra9o 
Regional proceder a devida apura9芭o, conforme recomendaao, anexando, se for o caso, todos 
os documentos comprobatrios da execu9ao completa das obras de acordo com o projeto 
bsico, para que no futuro o Controle Interno e o Controle Externo possam identificar as 
efetivas realiza6es. 

Recomenda戸o 

a) dar efetividade ao disposto nos artigos 41 e 44 do Decreto n32.598/10, e no 
caso de eventos, acompanhado de relat6rio fotogrhfico, juntamente com documentos, 
cartazes, publica96es jornalisticas, material de divulga 甘o pr6via, antes e depois dos eventos e 
recibos no caso de distribui叫o de material; e 

b) instaurar procedimento apuratrio visando verificar a responsabilidade 
administrativa em face do descumprimento da legisla o vigente, nos termos da Lei 
Complementar no 840, de 23/12/11 e, caso seja identificado prejuizo ao errio, adotar 
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providencias junto a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da CGDF para instaura o 
de Tomada de Contas Especial, nos termos da Resolu9ao n 102/1 998一  TCDF. 
providências junto Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da CGDF para instauração 
de Tomada de Contas Especial, nos termos da Resolução n° 102/1998 - TCDF. 

2.6 - LIQUIDACAO DE DESPESA ANTECIPADAMENTE 2.6 - LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADAMENTE 

Fato Fato 

Observamos no Processo n 304.000.271/2011, cujo objeto era a reforma da 
feira permanente de Sobradinho II, tendo sido contratada a empresa Construtora FR Alvorada, 
CNPJ no 03.508.523/0001-31, ao valor total de R$ 1.047.731,57, que os pagamentos das 
despesas foram realizadas antecipadamente, violando o Decreto n。  32.598/2010, art. 61, 
incisos II, III e IV do par'grafo 丘  nico e art. 64. 

Observamos no Processo n° 304.000.271/2011, cujo objeto era a reforma da 
feira permanente de Sobradinho II, tendo sido contratada a empresa Construtora FR Alvorada, 
CNPJ n° 03.508.523/0001-31, ao valor total de R$ 1.047.731,57, que os pagamentos das 
despesas foram realizadas antecipadamente, violando o Decreto n° 32.598/2010, art. 61, 
incisos II, III e IV do parágrafo Mile° e art. 64. 

Apesar da medicao da obra realizada nelo executor do contrato.- 
_________________ - matricuia nー '"izy-", atestanao a conciusao e o pagamento, ao 
inspecionarmos a obra, em 21/08/2013, constatamos que a mesma estava em andamento, com 
vrios itens da planilha oramentria sem conclusao, conforme tabela a seguir: 

A esar da medição da obra realizada pelo executor do contrato, 
- matricula n° ****229-*, atestando a conclusdo e o pagamento, ao 

inspecionarmos a obra, em 21/08/2013, constatamos que a mesma estava em andamento, com 
varios itens da planilha orçamentdria sem conclusdo, conforme tabela a seguir: 

, r, STENS DA PLANILIIA ÓRÇA414ENtÂRIA SEM CONCLUSÃO 
ITEM • DESCRIÇÃO' P QUANT. VALOR nuiÈGuSani 	s 	U" I 
06.01.02 Alvenaria de vedaeao com tijolo 

cerâmico furado 9x19x19 1.521m' 38.377,80 - Localizamos cerca de 1.150m' de alvenaria 
executada 

07.01.01 
Estrutura de aço para cobertura 
inclusive com telhas metálicas 
trapezoidal 

410m' 81.283,27 
- Localizamos cerca de 320m' da nova estrutura 
instalada 

11.01.01 
Rodapé 	pare 	piso 	industrial 
monolftico 	de alta resistencia 
mecânica, altura 10 cm 

730m 4.071,99 
- 	Localizamos 	cerca 	de 200m' 	de 	rodapé 
assentado 

12.03.01 Balcao 	simples, 	granito, 
acabamento e assentada assentado 

195m2 28.603,22 - 	Localizamos 	cerca 	de 	85m' 	de 	balcao 

12.03.03 Bancada para cozinha, granito, 
acabamento e assentada 30,60 m2 6.753,39 - Nfto localizamos o assentamento da bancada 

13.04.03 Fechamento cm perfil e tela 
artistica metálica 504 m' 60.676,56 - Localizamos cerca de 148m2 de tela instalada 

nos boxes 

13.04.05 Instalar tela sob a estrutura do 
telhado 1.600m' 11.236,40 - Nao localizamos a instalaeâo da tela 

15.03.01 Pintura com tinta esmalte em 
esquadria e estrutura metálica 2.104m2 17.899,91 - Localizamos cerca de 400m' esquadrias e 

estruturas metálicas pintadas 
15.01.01 Emassamento 	com 	massa 

corrida 1.204,332 7.887,42 - Localizamos cerca de 490m2 tetosemassados 

15.02.01 Pintura latex PVA com dues 
dem aos 490,70m' 2.567,81 - Nflo localizamos parades pintadas 

Ocorre que, mesmo a obra estando em andamento, a Unidade realizou o 
pagamento integral do que foi contratado, conforme notas fiscais e ordens bancrias a seguir 
apontadas. 

Ocorre que, mesmo a obra estando em andamento, a Unidade realizou o 
pagamento integral do que foi contratado, conforme notas fiscais e ordens bancarias a seguir 
apontadas. 

. 	, 
+ DATA, 	DO 
PAGAMENTO 

"" 01IDEM 1 
'BANCARIA ' 

, VALOR RS nikek 
FISCAL 

19/03/2012 20120B12179 125.847,98 NF e 0145 
19/02/2013 20130B07366 217.002,14 NE n° 0226 
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''',Dillk, 	I) 
PAGAMENTO 

ã 3,13FtDEM n `, 
AiAltiCiiiilA  

vma 
25/03/2013 20130B13249 276.291,82 NF n° 0229 
11/04/2013 20130B16738 372.240,72 NF n°0238 
29/07/2013 20130B40263 53.348,96 NF n0 0253 

Logo, podemos concluir que a Unidade antecipou o pagamento da obra 
prevista no contrato inicial, sem que estivesse conclu da, violando o art. 64 do Decreto 
no 32.598/20 10. 

Logo, podemos concluir que a Unidade antecipou o pagamento da obra 
prevista no contrato inicial, sem que estivesse concluída, violando o art. 64 do Decreto 
n° 32.598/2010. 

Causa Causa 

Omissao do respons自vel pela fiscaliza 言o da obra, por raz6es desconhecidas Omissão do responsável pela fiscalização da obra, por razões desconhecidas 
pela equipe. pela equipe. 

Consequencia 

Antecipou pagamento violando normativo, podendo causar prejuizo ao errio. 

ManifestaAo do Gestor 

Consequência 

Antecipou pagamento violando normativo, podendo causar prejuizo ao erdrio. 

Manifestação do Gestor 

A Administrag'o de Sobradinho II, entende que n吾o h自  necessidade de 
abertura de procedimento para apurar responsabilidade administrativa em 
face do descumpriinento da legisla叫o vigente, nos termos da Lei 
Complementar n。  840, de 23/12/11 pelos seguintes argumentos. 
- N'o h' de se falar em prejuizo ao errio, pois a obra foi concluida dentro 
do prazo determinado e dentro das especifica6es tcnicas contidas no 
processo, Al6m disso, a empresa citada j' havia feito diversos outros 
trabalhos juntos a esta Administra9'o, qualificando-a a reaJi7ar este tipo de 
servi9o. 

A Administração de Sobradinho 11, entende que não hi necessidade de 
abertura de procedimento para apurar responsabilidade administrativa em 
face do descumprimento da legislação vigente, nos termos da Lei 
Complementar n° 840, de 23/12/11 pelos seguintes argumentos. 
- Não hi de se falar em prejuizo ao erário, pois a obra foi concluida dentro 
do prazo determinado e dentro das especificações técnicas contidas no 
processo, Além disso, a empresa citada ji havia feito diversos outros 
trabalhos juntos a esta Administração, quahficando-a a realizar este tipo de 
serviço. 

An'lise do Controle Interno Anilise do Controle Interno 

Apesar do entendimento da Unidade de que a obra foi concluida sem prejuizo 
ao Errio Distrital, a legislaao vigente no permite aos executores de contrato atestar e 
encaminhar para o pagamento as etapas ainda nao executadas das obra/servi9os contratado. 
Desta forma, entendemos que cabe instaura 言o de procedimento apurat6rio nos termos da Lei 
Complementar n840, de 23/12/2011. 

Apesar do entendimento da Unidade de que a obra foi concluida sem prejuizo 
ao Erário Distrital, a legislação vigente não permite aos executores de contrato atestar e 
encaminhar para o pagamento as etapas ainda não executadas das obra/serviços contratado. 
Desta forma, entendemos que cabe instauração de procedimento apurat6rio nos termos da Lei 
Complementar n° 840, de 23/12/2011. 

Recomenda弾o Recomendação 

Instaurar procedimento apuratrio visando verificar a responsabilidade 
administrativa em face do descumprimento da legisla9ao vigente e em razao dos pagamentos 
antecipados realizados, nos termos da Lei Complementar n 840, de 23/12/11 e, caso seja 

Instaurar procedimento apurat6rio visando verificar a responsabilidade 
administrativa em face do descumprimento da legislaçd'o vigente e em razão dos pagamentos 
antecipados realizados, nos termos da Lei Complementar n° 840, de 23/12/11 e, caso seja 
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identificado prejuzo ao errio, adotar providencias junto a Subsecretaria de Tomada de 
Contas Especial da CGDF para instaura9ao de Tomada de Contas Especial, nos termos da 
Resolu をo n 102/1998 - TCDF. 

2.7 - AUSNCIA DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVIS6RIO E 
DEFINITIVO 

identificado prejuizo ao erdrio, adotar providências junto a Subsecretaria de Tomada de 
Contas Especial da CGDF para instauração de Tomada de Contas Especial, nos termos da 
Resolução if 102/1998 - TCDF. 

2.7 - AUSÊNCIA DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E 
DEFINITIVO 

Fato Fato 

Em anlise aos processos a seguir relacionados, verificamos que no 
constavam os termos de recebimento provis6rio e definitivo das obras. Os referidos termos 
deveriam ter sido emitidos pelo executor do contrato ou, no caso de recebimento definitivo, 
por comiss甘o designada pela autoridade competente por ocasiao do t6rmino das obras. No 
entanto, constam apenas os atestados de execu9巨o, documento que nao substitui os termos, 
como definido no inciso I, alineas "a" e "b", do art. 73, da Lei n 8.666/93 e item 17 do edital 
de Licitaao. 

Em andlise aos processos a seguir relacionados, verificarnos que não 
constavam os termos de recebimento provisório e defmitivo das obras. Os referidos termos 
deveriam ter sido emitidos pelo executor do contrato ou, no caso de recebimento definitivo, 
por comissão designada pela autoridade competente por ocasido do término das obras. No 
entanto, constam apenas os atestados de execução, documento que não substitui os termos, 
como definido no inciso I, alineas "a" e "b", do art. 73, da Lei n° 8.666/93 e item 17 do edital 
de Licitação. 

PROCESSO N. 	 • OBJETO 	 r NALoa as . EXECUTOR NOMEADO 

304.000.410/2012 Revitalizaullo da prep da AR 05, Conj. 
08— Sobradinho 11 147.534,65 n*273-'1. 	

malricul 

304.000.411/2012 
Implantaulto 	de 	PECS 	(Ponto 	de 
encontro comunitário) na AR I, AR 15 
e entrada do Condomínio Verde Vale. 

148.874,27 
matricula n°  

****229-*. 

304.000.409/2012 
	  (18x30m) na Fereal 

Construglo 	de 	quadra poliesportiva 
146.915,45 

Causa 

Falta de treinamento dos servidores. 

Consequ6ncia 

Causa 

Falta de treinamento dos servidores. 

Consequência 

Ausencia de documento formal que comprove a conclusao da obra, nos termos 
contratados pela Administra きo. 

Ausência de documento formal que comprove a conclusão da obra, nos termos 
contratados pela Administração. 

Recomenda弾o RecomendagAo 

Emitir a regular emiss五o dos termos de recebimento provis6rio e, ap6s a 
execu9きo total das obras, os termos de recebimento definitivos em obediencia ao inciso I, do 
art. 73 da Lei n.0 8.666/93 e Decreto no 32.598/10. 

Emitir a regular emissão dos termos de recebimento provisório e, ap6s a 
execução total das obras, os termos de recebimento definitivos em obediência ao inciso I, do 
art. 73 da Lei n.° 8.666/93 e Decreto n° 32.598/10. 
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2.8 - CONDIC6ES FSICAS INADEQUADAS DO ALMOXARIFADO E 
DO PARQUE DE SERVICOS 

Fa切  

Quanto a s instala6es do almoxarifado, verificamos que o espa9o flsico6 
inadequado, com estoques amontoados, misturando materiais, sem ventila 百o, com muito 
material inflam百vel e sem extintores de incendio. 

Verificamos, ainda, que as prateleiras continuam em espa9o de pequena 
propor9ao, tendo ainda o ac6mulo de materiais, proporcionando dificuldades ao manuseio e a 
identifica 甘o das fichas de prateleira. 

Sendo assim, os materiais da Unidade nao estao acondicionados em dep6sito 
apropriado, pois os critrios quanto a localiza9ao, a guarda, a seguran9a e a preserva叫o 
desses materiais n乞o estao sendo atendidos, conforme estabelecido nos itens 32 e 33 do Anexo 
0nico da Portaria n 282/SOA de 23 de outubro de 2003. 

O Parque de Servi9os da Unidade encontra-se em situa 且o precria, com 
instala96es em p6ssima situaao, sem manuten9ao, com a existncia de entulho e materiais 
inserviveis amontoados, tanto dentro das salas quanto no ptio externo, necessitando de 
reforma e limpeza. 

Causa 

Aus己ncia de a96es para solucionar as pendencias apontadas no almoxarifado e 
no parque de servi9os da Unidade. 

Consequencia 

Condi96es inadequadas do almoxarifado e do parque de servi9os, com possfvel 
perda de materiais e deprecia 乞o dos prprios da Unidade. 

Recomenda,o 

a) realizar limpezas peri6dicas do Parque de Servi9os e dos dep6sitos da 
Unidade com o objetivo remover todo o lixo e material inservivel; e 

b) viabilizar a constru9ao de novas dependencias para o almoxarifado, que 
atenda aos preceitos de armazenagem. 
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2.9 - IMPROPRIEDADES NO CONTROLE DE PERMISSIONABIOS 

Fa切  

Relacionado ao controle, das Permissoes de Uso, encaminhamos a Solicita o 
uettuulLona fl『  u'+izuii, em uoiuoノ.zuij. tm  resposta, a Umdade intormou que esta 
rerazenuoe comglnao os cadastros aos permissionarios, ocasiao一  em que encaminha a rela叫o 
uc permissionanos onue constam vanos permissionarios inadimplentes. 

Concluimos que a Unidade no realiza o efetivo controle sobre o cadastro e 
sobre o recebimento das taxas provenientes da ocupaao de rea pblica, permanecendo a 
obriga9ao do ,permissionrio em apresentar o comprovante de pagamento das Taxas de 
ucupaao ue Area i'ublica na Administraao Regional, o que inviabiliza a realiza9きo de um 
controle eficiente dos pagamentos efetuados no exercicio 

Tamb6m o cadastro dos permission自rios est desatualizado, onde no constam 
os terthos de permiss5o de uso e a qualifica9豆o completa dos permission自rios. A Lei 
ず 4.748/2012 一  que disp6e sobre a regulariza 乞o, a organizaao e o funcionamento das feiras 
livres e permanentes no Distrito Federal, no art. 7。, afirma que somente podero comercializar 
os que estiverem autorizados mediante termo de permiss百o de uso, vejamos: 

Art. 7。  Somente pode comercializar em feira livre ou permanente do Distrito Federal 
a pessoa fisica autorizada pelo Orgo competente, mediante termo de permiss'o de 
uso, nas categorias de feirante produtor,たirante artesao ou feirante mercador. 

Causa 

Ausencia de a6es da Unidade em observar o comando da norma e efetivar a 
organiza 百o e atualiza叫o dos permission白rios da Feira Permanente. 

Consequencia 

Aus6ncia de efetivo controle dos permissionrios quanto ao cumprimento das 
normas pertmentes a teira. 

Recomenda9負o 

documenta きo 農認議ocLei窓tro74轟permissionrios, incluindo permisso de uso e2: e 

,. b) acompanjiar e fiscalizar a execu9o dos Termos de Permissao de Uso de 
coricessionarios e pernussionarios de espa9o em 自  rea publica e fazer cumprir as normas e os 
regwamenros para ocupaao das areas, bancas e boxes, destinados a s feiras, controlando o 
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recebimento das taxas provenientes da ocupa9ao. 

3- GESTO CONTABIL 

3.1 - AUS血NCIA DE CONTABILIZAく】AO DE RECEITA POR USO DE 
AREA PUBLICA 

Fato 

De acordo com o Relat6rio Cont自bil Anual do Exercicio de 2012, da Diretoria 
Geral de Contabilidade, a Unidade foi alertada quanto a obrigatoriedade de registro, 
conciliaao e acompanhamento, dos cr6ditos a receber e recebidos, dos contratos de 
permiss且o de uso de rea publica, que deveriam ser acompanhados atrav6s da conta cont貞bil 
112192500 - Permissionrios a Receber. 

Emitimos a Solicita9ao de Auditoria n。  06/2013, em 08/08/2013, solicitando 
informa6es e providencias tomadas para regularizar as pendencias apontadas no Relat6rio 
Cont自bil Anual. Em resposta, a Unidade informa que autuou processos com fins de 
regularizar a situa o individual de cada permissionrio. 

Em que pese a resposta da Unidade, em consulta ao SIGGO, verificamos que a 
Unidade n乞o realiza o registro, a concilia9ao e o acompanhamento dos crditos a receber e 
recebidos dos permissionrios de uso de rea phblica. 

Cabe salientar que a Administra9o dever manter controle contdbil pr6prio 
sobre a receita pela ocupa9ao de rea p血blica, de modo a evidenciar a correta situa9ao 
patrimonial ativa da Unidade, ao encerramento de cada exercicio. 

Causa 

Leniencia quanto ao registro e conciliaao das contas contbeis durante o 
, ' exercidlo. 

Consequencia 

Apresenta9吾o de saldos no Balancete Cont自bil que no refletem a realidade. 

Recomenda恒o 

a) providenciar o registro em conta pr6pria no ativo n乞o financeiro dos valores 
relativos a receitas a receber de permissionrios de reas p6blicas, solicitando, se for o caso, 
orientaao da Diretoria-Geral de Contabilidade, da Subsecretaria do Tesouro do Distrito 
Federal; e 
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b) aperfeioar os controles internos relativos え  realiza9ao da receita e parcelas 
em atraso a receber por ocupa9ao de rea p丘blica, reiterando aos responsdveis sobre possiveis 
san96es. 

3.2 - IRREGULARIDADES CONSTANTES DO RELAT6RIO 
PATRIMONIAL - BENS M VEIS E IM VEIS 

Fato 

Verificamos no Relatrio Patrimonial da Comiss巨o de Inventrio Patrimonial 
da Administra9ao Regional de Sobradinho II, relativa ao exercicio de 2012, nomeada 
conforme Ordem de Servi9o n 43, publicada no DODF no 212, em 18 de outubro de 2012, 
que ha bens im6veis passiveis de incorpora 乞o ao patrim6nio do Distrito Federal, que ainda 
no o foram, sendo tal irregularidade apontada pela Gerncia de Acompanhamento e 
Avalia9ao do Patrimnio Imobilirio, solicitando regulariza 且o. 

Emitimos a Solicita9ao de Auditoria n 09/2013, em 08/08/2013, solicitando 
informa96es e providencias tomadas para regularizar as pendencias anontadas vela Comisso 
ae mvenrario ratnmomaj. e tornos intormados peia Umdacte que esto sendo providenciadas 
a96es de corre9ao para sanear as irregularidades sem, contudo, comprovar as a6es efetivas 
para solucionar a pendencia. 

Em que pese a resposta da Unidade verificamos que as pendencias 
permanecem necessitando de a6es efetivas para corre9谷o das irregularidades. 

Causa 

Leniencia em' solucionar as pendencias apontadas no Relat6rio Patrimonial da 
Comiss吾o de Inventrio Patrimonial. 

Consequencia 

Bens sem incorporaao ao patrim6nio do Distrito Federal. 

Recomenda恒o 

Atender integralmente a recomenda 含o da Comiss乞o de Inventrio Patrimonial 
e da Gerncia de Acompanhamento e Avalia 乞o do Patrim6nio Imobilirio, no tocante a 
necessidade de incorpora9乞o dos bens im6veis ao patrim6nio da Unidade. 
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4- CONTROLE DA GESTAO 4- CONTROLE DA GESTAD 

4.1 ・  CUMPRIMENTO DAS RESSALVAS E IRREGULARIDADES DO 
RELATORIO DE AUDITORIA DA TOMADA DE CONTAS ANUAL - EXERCiCIO 
2010 

4.1 - CUMPRIMENTO DAS RESSALVAS E IRREGULARIDADES DO 
RELATÓRIO DE AUDITORIA DA TOMADA DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 
2010 

Fato Fato 

Por intermdio da Solicita 言o de Auditoria n。  08/2013, item 2, de 08/08/2013, 
solicitamos a RA XXVI - Sobradinho H pronunciamento a respeito das provid己ncias adotadas 
para sanar as ressalvas e irregularidades apontadas no Relatrio de Auditoria n 101/2011 
DIRAG/CONT, referente ' Tomada de Contas Anual do exercicio de 2010. 

Por intermédio da Solicitação de Auditoria n° 08/2013, item 2, de 08/08/2013, 
solicitamos a RA XXVI - Sobradinho II pronunciamento a respeito das providências adotadas 
para sanar as ressalvas e irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria n° 101/2011 - 
DIRAG/CONT, referente Tomada de Contas Anual do exercicio de 2010. 

A Unidade se manifestou de forma genrica afirmando que adotou providencias 
no sentido em no mais incorrer nos erros apontados anteriormente e buscou normalizar os 
trabalhos. Por6m, com o objetivo de verificarmos o atendimento aos pontos do Relatrio de 
Auditoria, referente ao exercfcio de 2010, realizamos breve an自lise de acordo com os processos 
que nos foram encaminhados e pelo acompanhamento das rotinas administrativas l自  
preconizadas, constatamos que as medidas adotadas ficaram da seguinte maneira: 

A Unidade se manifestou de forma genérica afirmando que adotou providências 
no sentido em não mais incorrer nos erros apontados anteriormente e buscou normalizar os 
trabalhos. Porém, com o objetivo de verificarmos o atendimento aos pontos do Relatório de 
Auditoria, referente ao exercicio de 2010, realizamos breve andlise de acordo com os processos 
que nos foram encaminhados e pelo acompanhamento das rotinas administrativas ld 
preconizadas, constatamos que as medidas adotadas ficaram da seguinte maneira: 

SUIMTEM MEDIDAS .ADOTADAS 

3.1.5 	- 	Relatório 	de 	acompanhamento 	de 
contrato de limpeza e vigilância; 
4.1 — Controle de Bens móveis e imóveis. 

- Foram atendidos parcialmente, pois dependem da 
continuidade 	e 	aplicabilidade, 	ao 	longo 	do 
exercício, dos procedimentos apontados, os quais 
deverão ser objeto de averiguação nos próximos 
trabalhos de auditoria a serem realizados na RA 
XXVI. 

2.1-Ausência de contabilização 	de receita a 
receber por uso de area pública; 
3.1.2 — Falha na organização dos procedimentos 
de protocolo; - Não atendidos. Ressaltamos que nos pontos 3.2.1 e 
3.1.4 — Inadequações quanto ao recebimento 3.2.2 havia a recomendação para melhora dos 
provisório e definitivo; procedimentos 	e/ou 	abertura 	de 	processo 
3.2.1 	— Projeto 	básico 	com 	definição 	dos administrativo disciplinar, o que não ocorreu. 
contratados; Também, verificamos que a Unidade incorreu nas 
3.2.2 — Ausência de parâmetros de comparação mesmas irregularidades no exercício de 2012. 
de preços; 
4.4 — Controle precário do recebimento das 
concessões de uso de area pública.  

Causa Causa 

Leniencia em atender as recomenda96es apontadas no Relat6rio de Auditoria 
n 101/2011 - DIRAG/CONT, referente a Tomada de Contas Anual do exercfcio de 2010. 

Leniencia em atender as recomendações apontadas no Relatório de Auditoria 
n° 101/2011 - DIRAG/CONT, referente Tomada de Contas Anual do exercfcio de 2010. 
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Consequ6ncia 

N五o atender tempestivamente as recomenda6es apontadas, ocasionando 
perpetua9甘o das irregularidades no exercicio seguinte. 

Recomenda戸o 

Atender integralmente as recomenda96es contidas no Relatrio de Auditoria 
n 101/2011 - DIRAG/CONT, referente a Tomada de Contas Anual do exercicio de 2010. 

4.2 - RESULTADO DE INSPECOES REALIZADAS 

Fato 

Referente ao exercicio sob exame foi realizada inspe9ao na Unidade por meio 
da Ordem de Servi9o n 280/2010 - Controladoria/CGDF, que teve como objeto verificar a 
conformidade dos procedimentos adotados no Processo n 137.000.622/2010 - Contrata 甘o de 
artistas para comemora9言o do 210 Anivers白rio de Sobradinho II, resultando na emissao do 
Relat6rio de Inspe9きo n 22/2010 - DIRAG/CONT. 

O referido Relatrio apontou vrias irregularidades, tais quais: projeto bsico 
direcionado, contrata 乞o conjunta de artistas e servi9os, ausencia de contrato, inconsistencia na 
comprova9甘o da exclusividade dos artistas, ausencia de designaao do executor do contrato e 
ausencia de comprova きo da realiza9乞o do evento e, por fim, recomendou a abertura de 
processo administrativo disciplinar para apurar as irregularidades. 

Objetivando verificar se as recomenda戸es foram atendidas emitimos a 
Solicita 言o de Auditoria n 08/2013, questionando a Unidade e n5o obtivemos resposta. Em 
consulta a rotina administrativa da Unidade e ao SICOP (Sistema de Controle de Processos do 
DF), nao localizamos procedimento administrativo iniciado para atender as recomenda6es. 

Logo, o atendimento das Recomenda96es inseridas no Relatrio de Inspe9きo 
n。  22/2010 - DIRAG/CONT, deve ser objeto de averigua 乞o no pr6ximo trabalho de auditoria 
a ser rea1iw10 na referida Unidwle.. 

Leniencia em atender as recomenda6es apontadas no Relatrio de Inspe9ao n。  
22/2010 - DIRAG/CONT. 
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Consequ6ncia Consequência 

Nao atender tempestivamente as recomenda96es apontadas, ocasionando 
perpetua9Ao das irregularidades nos exercicios seguintes. 

Não atender tempestivamente as recomendações apontadas, ocasionando 
perpetuação das irregularidades nos exercicios seguintes. 

Recomenda戸o Recomendação 

Atender as recomenda6es contidas no Relat6rio de Inspe9ao no 22/2010 - 
DIRAG/CONT, em especial abertura de processo administrativo para apurar as 
responsabilidades. 

Atender as recomendações contidas no Relatório de Inspeção n° 22/2010 - 
DTRAG/CONT, em especial abertura de processo administrativo para apurar as 
responsabilidades. 

Ir..IIIiY’ー  

Em face dos exames realiadns foram constntndas as seauintes fnlh9馴  Em face dos exames realizados foram constatadas as se 	tes falhas: 
GE§X 	Ap i:8

•
11,1 

CONTROLE DA GESTÃO 4.2 i alhas Graves 

CONTROLE DA GESTÃO 4.1 alhas Médias 

GESTÃO CONTABIL 3.1 e 3.2 i alhas Médias 

GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E 
SERVIÇ OS 

2.1 e 2.6 alhas Graves 

GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E 
SERVIÇOS 

2.2 ,2.3, 2.4, 2.5 ,2.7, 2.8 e 2.9 I alhas Médias 

Braslia, 22 de abril de 2015. Brasilia, 22 de abril de 2015. 
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