
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Controladorla Geral do DIstrito Federal 
Subsecretaria de Controle interno 

RVI.4T6PJO DE AUDITORIA N16 /2015- DIRAG IICONAG/SUBCIJCGDF 

Unidade: Arquivo P丘blico do Distrito Federal 
Processo n。: 040.001.291/2014 
Assunto: AUDiTORIA DE CONFORMIDADE EM TOMADA DE CONTAS ANUAL 
Exerccio: 2013 

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叫o do Senhor Subsecret自rio de Controle Interno, conforme Ordem de 
Servi9o n44/2015 - SUBCIICGDF. 

'"Oft し轟嘱，叫・ 
	 、 li lii 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede do Arquivo P丘blico do 
Distrito Federal, no perodo dc 05/03/2015 a 16/03/2015, objetivando verificar a 
conformidade das contas do Arquivo P丘blico do Distrito Federal, no exercicio de 2013. 

N乞o foram impostas restri96es quanto ao mdtodo ou a extensao de nossos 
frabi1hos. 

A auditoria foi realizada por amostragem visando avaliar e emitir opiniao sobre 
os atos de gest且o dos respons自veis pela Unidade, ocorridos durante o exercicio de 2013, sobre 
as gestes oramentria, contbil, financeira, patrimonial e de suprimentos. 

Em atendimento ao art. 29 da Portaria n 89, de 21 de maio de 2013, foi 
realizada reuni五o de encerramento em 09/04/2015, com os dirigentes da unidade, visando a 
busca conjunta de solu96es, em raz且o das constata96es apontadas pela equipe de trabalho. Na 
referida reuniao foi lavrada o documento Mem6ria de Reunio, acostado s fis. 201/206 do 
processo. 

O presente Relat6rio, na fase preliminar (fls. 207/213), foi encaminhado ao 
dirigente mximo do Arquivo P亡blico do Distrito Federal, por meio do Oficio n 552/2015 - 
GAB/CODF, de 20/04/2015, para sua manifesta 乞o quanto aos esclarecimentos adicionais ou 
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s justificativas para as situa6es constatadas, conforme estabelecido no art. 31 da Portaria 
no 89-STC, de 21/05/2013. 
As justificativas para as situações constatadas, conforme estabelecido no art. 31 da Portaria 
n° 89-STC, de 21/05/2013. 

Por meio do Oficio 0 150/2015 - ArPDF e anexos (fls.217/275) , de 05 de 
maio de 2015, a Gestora da Unidade em referncia encaminhou a esta Controladoria Geral os 
esclarecimentos e as justificativas para os pontos apresentados, os quais ser言o descritos neste 
Relat6rio sob o ttulo "Manifesta 乞o do Gestor". 

Por meio do Oficio n° 150/2015 - ArPDF e anexos als.217/275) , de 05 de 
maio de 2015, a Gestora da Unidade em referência encaminhou a esta Controladoria Geral os 
esclarecimentos e as justificativas para os pontos apresentados, os quais serão descritos neste 
Relatório sob o titulo "Manifestação do Gestor". 

I ‘、嘘・斑 II・ー  EXAME p AS PECAS PROCESSUATS 11,-„VICAME PAS PECAS PROCESSUAIS  】 I 	I 

Constam dos autos os documentos e informa96es exigidas pelos artigos 140, 
142 e 148, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela 
Resolu9ao 38/90 - TCDF, exceto quanto a nao apresenta 巨o de duas Certid6es de 
Comprova 貸o de Situa o Fiscal junto a Fazenda Pdblica do Distrito Federal, que segundo 
informa 含o constante a 11. 11, foi justificada pela Unidade. 

Constam dos autos os documentos e informações exigidas pelos artigos 140, 
142 e 148, do Regimento Intern° do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela 
Resolução 38/90 - TCDF, exceto quanto a não apresentação de duas Certidões de 
Comprovação de Situação Fiscal junto Fazenda Pública do Distrito Federal, que segundo 
informação constante fl. 11, foi justificada pela Unidade. 

ACTO. NAG STAO ACTO NA G STAO 

Na sequencia sero expostos os resultados das anlises realizadas na gestao da Na sequência serão expostos os resultados das analises realizadas na gestdo da 
unidad''. 

1- GEST O ORAMENTRIA 

1.1- RECURSOS ORCAMENTmOS 

1.1.1 - ANLISE DA EXECU叫O OR 】AMENTARIA 2013 

unidade. 

1 - GESTÁO ORCAMENTÁRIA 

1. 1 - RECURSOS ORCANIENTARIOS 

1.1.1 - ANÁLISE DA EXECUCÁO ORCAMENTÁRLt 2013 

A Lei Distrital n.。  5.011, de 28/12/2012 - Lei Oramentria Anual de 2013 
destinou dota9ao or9amentria ao Arquivo P丘blico do Distrito Federal que, em virtude das 
altera6es oramentrias ocorridas no exerccio em exame, resultou em despesas autorizadas 
no montante de PS 3.359.831,18, conforme Tabela 01, a seguir: 

Tabela 01 - Execu9o Or9amentria - Exercicio 2013 

A Lei Distrital n.° 5.011, de 28/12/2012 - Lei Orçamentiria Anual de 2013 
destinou dotação orçamentiria ao Arquivo Palk° do Distrito Federal que, em virtude das 
alterações orçamentárias ocorridas no exercício em exame, resultou em despesas autorizadas 
no montante de R$ 3.359.831,18, conforme Tabela 01, a seg'uir: 

Tabela 01 - Execução Orçamentaria - Exercicio 2013 

Dota fio Inicial 
.'ESL .- 

I  
3.575.513,00 

Altera Aes 215.679,00 
Movimentação de Crédito 0,00 
Dota Ao Autorizada 3.359.834,00 
Crédito Blod ueado 2,82 
Des s esa Autorizada 3.359.831,18 
Total Em • enhado 3.319.028 89 
Crédito Dis.onivel 40.802,29 
Em.enho a Li • uidar 9.407,69 
Ems enho Li. uidado 3.309.621,20 
Total Pa: o 3.264.177,32 
Em.enhos a Ptar 45.443,88 

Fonte: Proccsso ti0 040.00119112014 (Fornada dc Contas Anual do ExercIcio dc 2013). Fonte: Processo 040.001291/2014 (Tomada de Cantos Anual do Exerclcio de 2013). 
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O Arquivo Phblico do Distrito Federal teve dota9ao inicial de 
R$ 3.575.513,00, para 11 programas de trabalho, de aじordo com o QDD do SI000, sendo 
que ap6s as altera6es/cr6ditos bloqueados correspondentes, no valor de R$ 215.681,82, a 
despesa autorizada foi de R.$ 3.359.831,18, referente え  execu9ao de 08 programas de trabalho, 
cujo total empenhado de R$ 3.3 19.028,89, equivaleram a 98,78% da despesa autorizada. Do 
total de programas, 05 foram relativos a atividade precpua da Unidade e os outros 03 foram 
para pessoal, benefcios de servidores e manuten9ao de servi9os administrativos gerais. 

0 Arquivo Pithlico do Distrito Federal teve dotação inicial de 
R$ 3.575.513,00, para 11 programas de trabalho, de adordo com o QDD do SIGGO, sendo 
que após as alterações/créditos bloqueados correspondentes, no valor de R$ 215.681,82, a 
despesa autorizada foi de R$ 3.359.831,18, referente A execução de 08 programas de trabalho, 
cujo total empenhado de R$ 3.319.028,89, equivaleram a 98,78% da despesa autorizada. Do 
total de programas, 05 foram relativos a atividade precipua da Unidade e os outros 03 foram 
para pessoal, beneficios de servidores e manutenção de serviços administrativos gerais. 

De acordo com os dados or9ament自rios comparativos entre os exercicios de 
2011, 2012 e 2013, mostrados na Tabela 02 abaixo, percebe-se que a despesa autorizada foi 
aumentada em 2012, com pequena redu9ao no exercicio de 2013, sendo que os empenhos 
liquidados no montante de R$ 3.309.621,20, corresponderam a 98,50%, da respectiva despesa 
autorizada para o exercIcio 2013. 

De acordo com os dados orçamentários comparativos entre os exercicios de 
2011, 2012 e 2013, mostrados na Tabela 02 abaixo, percebe-se que a despesa autorizada foi 
aumentada em 2012, com pequena redução no exercicio de 2013, sendo que os empenhos 
liquidados no montante de R$ 3.309.621,20, corresponderam a 98,50%, da respectiva despesa 
autorizada para o exercfcio 2013. 

Tabela 02- Quadro comparativo da evolu9甘o da execu9昌o orament言ria 2011,2012 e 2013. Tabela 02- Quadro com arativo da evoluglo da execução or amentéria 2011, 2012 e 2013. 

DESCII1 
... 

L 	Ji; l's 
I 1 
Ill I li 

il 	i 
I 	I 
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 l 	IIM
Ville OR 

1 	
,i 

, li 

jiVii 1:2E 2013  
Dotação Inicial 2.978.751,00 3.024.804,00 3.575.513,00 
Alterações 60.388,00 432.343,00 (215.679,00) 
Movimentação de Crédito 0,00 0,00 0,00 
Dotação Autorizada 3.457.147,00 3.359.834,00 
Crédito Bloqueado 308.925,00 52.617,04 2,82 
Despesa Autorizada 2.730.214,00 3.404.529,96 3.359.831,18 
Total Empenhado 2.535.817,51 3.344.052,85 ,3.319.028,89 
Crédito Disponível 194.396,49 60.477,11 40.802,29 
Empenho a Liquidar 1.186,00 9.407,69 
Empenho Liquidado 2.535.817,51 3.342.866,85 3.309.621,20 
Total Pago 2.810.004,93 3.264.177,32 
Empenhos a Pagar 55.457,79 45.443,88 

Fonte: QDI) IJO (2011); Processos dc TCA i, 040.001.155/2013 (2012 e 040.001.291/2014 (2013). Fonte: QDD1JG (2011); Processas de TCA 040.001.155/2013 (2012 e 040.001.291/2014 (2013). 

ManifestaC豆o do Gestor Manifestação do Gestor 

Quanto 五  anlise da execu''o or'ament'ria 2013 (item 1.1.1 do 
Relat6rio Preliminar de Auditoria no 13/2015 - DIRAG- 
I/CONAG/SUBCl/CGDF: em suma, a equipe de auditoria identificou que 
este6 rg百o teve dota9ao inicial de R.$ 3.575.513,00, para 11 programas de 
trabalho, de acordo com o QDD do SI000, sendo que ap6s as 
altera6es/crditos bloqueados correspondentes, no valor de ItS 215.681,82, 
a despesa autorizada foi de R$ 3.359.831,18, referentes a execu9ho de 08 
programas de trabalho, cujo total empenhado de ItS 3.319.028,89, 
equivaleram a 98,78% da despesa autorizada. Do total de programas, 05 
foram relativosa atividade precipua da Unidade e os outros 03 foram para 
pessoal, benefcios de servidores e manuten9五o de servi9os administrativos 
gerais. Tamb6m constatou que de acordo com os dados or9amentrios 
comparativos entre os exerccios de 2011, 2012 e 2013, mostrados na Tabela 
02 alhures, percebe-se que a despesa autorizada foi aumentada em 2012, 

Quanto 	análise da execução orcamentiria 2013 (item 1.1.1 do 
Relatório Preliminar de Auditoria n° 13/2015 - DIRAG- 
1/CONAG/SUBCI/CGDF: em suma, a equipe de auditoria identificou que 
este &go teve dotação inicial de R$ 3.575.513,00, para 11 programas de 
trabalho, de acordo com o QDD do SIGGO, sendo que apos as 
alterações/créditos bloqueados correspondentes, no valor de R$ 215.681,82, 
a despesa autorizada foi de R$ 3.359.831,18, referentes A execução de 08 
programas de trabalho, cujo total empenhado de R$ 3.319.028,89, 
equivaleram a 98,78% da despesa autorizada. Do total de programas, 05 
foram relativos atividade precipua da Unidade e os outros 03 foram para 
pessoal, beneficios de servidores e manutenção de serviços administrativos 
gerais. Também constatou que de acordo com os dados orgamentdrios 
comparativos entre os exercicios de 2011, 2012 e 2013, mostrados na Tabela 
02 alhures, percebe-se que a despesa autorizada foi aumentada em 2012, 
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corn pequena redu9言o no exercicio de 2013, sendo que os empenhos 
liquidados no montante de R$ 3.309.621,20, correspondem a 98,50%, da 
resoectiva desDesa autorizada nara o exercicio 2013. Prefacialmente. o 
urgao tem iiquiaaao os empennos eretivaaos quase na sua totaliQaQe o que 
demonstra que n巨o tem segurado/bloqueado recursos do errio em prejuizo 
de outras a6es do Governo. Cotejando, o ArPDF tem lutado visando 
conseguir maior destina9五o de recursos para a Pasta com o objeiivo de 
desenvolver projetos, metas, eis que tem recebido recursos basicamente para 
folha de pagamento, no obstante, hoje, j' possui sede prpria que necessita 
de reforma, adequa96es e em decorrncia, desenvolvimento de novos 
projetos. Frisa-se tamb6m a nova equipe empossada ap6s a publica 五o da 
nova estrutura em 30/01/2015, o que possivelmente ter novos avanos e 
melhor execu9豆o das tarefas pertinentes ao ArPDF. 

com pequena redução no exercicio de 2013, sendo que os empenhos 
liquidados no montante de R$ 3.309.621,20, correspondem a 98,50%, da 
respectiva despesa autorizada para o exercicio 2013. Prefacialmente, o 
Órgão tem liquidado os empenhos efetivados quase na sua totalidade o que 
demonstra que nrto tem segurado/bloqueado recursos do erdrio em prejuízo 
de outras ações do Govemo. Cotejando, o ArPDF tem lutado visando 
conseguir maior destinação de recursos para a Pasta com o objetivo de 
desenvolver projetos, metas, eis que tem recebido recursos basicamente para 
folha de pagamento, nao obstante, hoje, ji possui sede própria que necessita 
de reforma, adequações e em decorrência, desenvolvimento de novos 
projetos. Frisa-se também a nova equipe empossada ap6s a publicação da 
nova estrutura em 30/01/2015, o que possivelmente terd novos avanços e 
melhor execuçao das tarefas pertinentes ao ArPDF. 

2- GESTAO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVICOS 

2.1 - RECURSOS DISPONVEIS: LICITAC6ES, DISPENSAS E 
INEXIGIBILIDADES 

2 - GESTA0 DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 

2.1 - RECURSOS DISPONIVEIS: LICITAÇÕES, DISPENSAS E 
INEXIGIBILIDADES 

Os valores empenhados pelo Arquivo P丘blico do Distrito Federal, para a 
execu9言o dos programas de trabalho previstos para o exercicio de 2013, alcan9aram o 
montante de R.$ 3.319.028,89, distribudos nas modalidades de licita9巨o relacionadas na 
tabela a seguir: 

Os valores empenhados pelo Arquivo Public° do Distrito Federal, para a 
execução dos programas de trabalho previstos para o exercicio de 2013, alcançaram o 
montante de R$ 3.319.028,89, distribuidos nas modalidades de licitação relacionadas na 
tabela a seguir: 

Tabela 03 - Modalidades de Licita叫o Tabela 03 - Modalidades de Licitação 

NUMERO DET" 

ORDEM 
, 
ii 	MODALIDADE DE LICITAÇÃO VALOR (R$) 

1 	1 Dispensa de Licitação 83.915,54 

2 	1 Inexigível 	 1 37.621,87 

3 Pregão 36.872,18 

14 	I Pregão Eletrônico com Ata- CECOM n1.390,81 

1 Pregão Presencial com Ata - CECOM 234,00 

r" 	6 --- 	]Adesão h Ata de Registro de Prego 399,00 

.._ 
I Suprimento de Fundos I- 3.000,6-61 

1 Folha de Pagamento 3.158.595,49 

TOTAL, 	 ,, 	 I 	n21028,89 I 
Fonte: SIGGO "Lista NE Tipo Licita o" Fonte: SIGGO "Lista NE Tipo Licitação" 

Constatamos que o maior valor empenhado pelo Arquivo P丘blico do Distrito 
Federal, no exercicio de 2013, foi com Folha de Pagamento no valor de RS 3.158.595,49, 
representando 95,17%, seguindo-se o restante de 4,83% com Dispensa de Licita9石o, 
Inexigibilidades, Pregao, Preg瓦o Eletr6nico com Ata - CECOM, Preg且o Presencial com Ataー  
CECOM, Ades三o a Ata de Registro de Pre9o e Suprimento de Fundos. 

Constatamos que o maior valor empenhado pelo Arquivo Public° do Distrito 
Federal, no exercicio de 2013, foi com Folha de Pagamento no valor de R$ 3.158.595,49, 
representando 95,17%, seguindo-se o restante de 4,83% com Dispensa de Licitação, 
Inexigibilidades, Pregão, Pregão Eletrônico com Ata - CECOM, Pregão Presencial com Ata - 
CECOM, Adesão Ata de Registro de Preço e Suprimento de Fundos. 
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Examinamos, por amostragem, processos de licita9ao com o objetivo de 
verificar a legalidade dos atos praticados pelo Arquivo P丘blico do LW, com vistas a avaliar a 
eficiencia da gesto, dentro dos principios norteados pela Lei n.。  8.666/1993 e suas altera96es. 
Nos itens a seguir destacamos as situa6es encontradas. 

Examinamos, por amostragem, processos de licitação com o objetivo de 
verificar a legalidade dos atos praticados pelo Arquivo PUblico do DF, com vistas a avaliar a 
eficiência da gestão, dentro dos princípios norteados pela Lei n.° 8.666/1993 e suas alterações. 
Nos itens a seguir destacamos as situações encontradas. 

Manifesta恒o do gestor Manifestaçâo do gestor 

Quanto ' gesto de suprimentos de bens e servicos (item 2 do Relatrio 
Preliminar de Auditoria n。  13/2015 - DIRAG-IJCONAG/SUBCJJCGDF): 
Quanto gesdo de suprimentos de bens e serviços (item 2 do Relatório 
Preliminar de Auditoria n° 13/2015 -D1RAG-1/CONAG/SUBCI/CGDF): 

Dos Recursos Disponiveis: Licita6es, Dispensas e. Inexigibilidades (item 
2.1 do Relat6rio Preliminc.r de Auditoria no 13/2015 - DIRAG- 
IICONAG/SUBCl/CGDF): 

Dos Recursos Disponíveis: Licitações, Dispensas einexigibilidades (item 
2.1 do Relatório Preliminar de Auditoria n° 13/2015 - DIRAG- 
1/CONAG/SUBCI/CGDF): 

2.2 - AUSNCIA DE PRESTA 】AO DE CONTAS DE VIAGEM EM 
PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIAS 

2.2 - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM EM 
PROCESSO DE CONCESSÃO DE MAMAS 

Fato Fato 

O Arquivo P丘blico nao vem exigindo de seus servidores a presta 甘o de contas 
de viagens quando da concess甘o de di自rias na participaao de eventos fora do Distrito Federal. 
Isto 6 , no identificamos nos processos abaixo analisados comprovantes de despesas de 
viagem (passagens e hospedagem), como tamb'm comprovantes de participa9百o nos 
respectivos eventos (Re威6rios e Certificadoか  

0 Arquivo PUblico não vem exigindo de seus servidores a prestação de contas 
de viagens quando da concessão de didrias na participação de eventos fora do Distrito Federal. 
Isto 6, não identificamos nos processos abaixo analisados comprovantes de despesas de 
viagem (passagens e hospedagem), como também comprovantes de participação nos 
respectivos eventos (Relatórios e Certificados): 

. 	, 
. ;raoqisso 

, 
. 	SERVIDOR. 

EVENTO 
DIÁRIAS. 

WOMB MATRICULA 
, 

IQ 1 	11$ 

151.000.021/2013 

"10.624-* Participação no V Encontro de 
Bases de Dados sobre Informações 
Arquivistas, no período de 4 a 6 de 
unho/2013, na cidade do Rio de 
aneiro e no dia 07 de junho/2013 

visita técnica ao Arquivo Nacional 
na 	mesma 	cidade 	para 	obter 
mforma95 es sobre a implantação 
da lei de Acesso a Informação. 

4 1/2 2.082,27 

"*.810-* 

•••.625-* 

4 1/2 1.735,18 

4 1/2 1.735,18 

151.000.030/2013 

***.624-• I Simpósio Nacional sobre 
Gestao, Preservação e Acesso 
aos Documentos Arquivisticos, 
no perfodo de 8 a 12 de 
abril/2013, na cidade do Rio de 
Janeiro _ RI 

4 1/2 2.08227 

— 
***.810-e 4 1/2 1335,18 

*••.625-* 41/2 1.735,18 

".040-* 4 1/2 1.735,18 

151 . 000.033/2013  
(1) 

"1,324-* Digitalização de documentos do 
acervo 	do 	Instituto 	do 
Patrimônio Histórico e Artfstico 
Nacional (ORAN); e reunião 
com o Museu de Astronomia e 
Ciencias Mum (MAST), para 
planejamento e elaboração do 

6 1/2 3.007,72 

".172-* 6 1/2 2.506,37 
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1 ;11i1,1 ,iqptijeMlifP.ti 

,mcq¡'1,'„,.. 
' 	°GESSO N° PZ  

aPny

, 

l'. 	,:,;,,t, 	,,,,,t,,,,, 
T 

ioInnuw 6 

- N°ISIE RIC „. all2'...1d eil 
catalogo de fontes documentais 
sobre a Comissdo Cruls, e a 
organizaeSo da exposiedo sobre 
o tema do Distrito Federal e 
regido metropolitana, ambos na 
cidade do Rio de Janeiro, no 
perfodo de 12 a 18/05/2013. 

151.000.048/2013 "*.364-• 

60 	Encontro 	e 	Congresso 
"NETCOM" a ser realizado nos 
dias 27 a 29 de agosto de 2013, no 
Expo Center Norte, na cidade de 
Sao Paulo. 

2 1/2 1.156,82 

TOTAL '19.501,35 
(1) No referido processo havia o relat6rio de viagem s fia. 29i30, assinado pelos participantes. (1) No referido processo havia o relatório de viagem its fls. 29/30, assinado pelos participantes. 

A falta de comprova叫o (relat6rios e certificados) n且o permite identificar 
efetivamente a participaao dos servidores nos eventos. 

A falta de comprovação (relatórios e certificados) Lido pennite identificar 
efetivamente a participação dos servidores nos eventos. 

Cabe informlar que os pagamentos das dirias, no caso do Processo 
no 15 1.000.048/2013 ocorreu quando o servidor j自  se encontrava em viagem, contrariando o 
Decreto n 21.564, de 26/09/2000, que estabelece que os pagamentos de dirias devem 
ocorrer antes do inicio da viagem. 

Cabe informar que os pagamentos das diárias, no caso do Processo 
151.000.048/2013 ocorreu quando o servidor ja se encontrava em viagem, contrariando o 

Decreto n" 21.564, de 26/09/2000, que estabelece que os pagamentos de didrias devem 
ocorrer antes do inicio da viagem. 

Ressalte-se que essa mesma questo tratada no presente item, j自  foi apontada 
por ocasiao da Tomada de Contas Anual referente ao exercicio de 2012. 

Ressalte-se que essa mesma questão tratada no presente item, ja foi apontada 
por ocasi'do da Tomada de Contas Anual referente ao exercicio de 2012. 

Causa 

Falta de aten9ao e/ou falta de capacita9ao de servidores. 

Consequencia 

Possvel n巨o comprovaao da participaao dos servidores nos eventos. 

Manifesta戸o do Gestor 

Causa 

Falta de atenção e/ou falta de capacitação de servidores. 

Consequencia 

Possfvel nao comprovação da participação dos servidores nos eventos. 

Manifestação do Gestor 

- Aus'ncia de Presta 豆o de Contas de Viagem em Processo de Concesso 
de Di'rias (item 2.2 do Relat6rio Preliminar de Auditoria n。  13/2015ー  
DJRAG-J/CONAG/SUBCTICGD1l): a equipe de auditoria identificou a 
falta de comprova叫o (relatrios e certificados), o que nao permite 
identificar efetivamente a participa こo dos servidores nos eventos. A equipe 
de auditoria informou ainda que a mesma quest乞o tratada no presente item, 
jh foi apontada por ocasi豆o da Tomada de Contas Anual referente ao 
exercicio de 2012. A respeito, cumpre-nos informar que em rela叫o aos 
relatrios e certificados objetos de instru9豆o do processo n 
151.000M2112013 foram por esta recomenda戸o juntados ao feito. Na 
esteira, em rela 且o aos relatrios e certificados objetos de instru9ao do 
processo n 151.000.030/2013, foram tamb6m juntados ao processo. Nesse 

- Ausencia de Prestação de Contas de Viagem em Processo de Concessio 
de Diririas (item 2.2 do Relatório Preliminar de Auditoria n° 13/2015 - 
DIRAG-I/CONAG/SUBCI/CGDF): a equipe de auditoria identificou a 
falta de comprovação (relatórios e certificados), o que não permite 
identificar efetivamente a participação dos servidores nos eventos. A equipe 
de auditoria informou ainda que a mesma questão tratada no presente item, 
já foi apontada por ocasião da Tomada de Contas Anual referente ao 
exercicio de 2012. A respeito, cumpre-nos informar que em relação aos 
relatários e certificados objetos de instrução do processo n° 
151.000.021/2013 foram por esta recomendação juntados ao feito. Na 
esteira, em relação aos relatórios e certificados objetos de instrução do 
processo n° 151.000.030/2013, foram também juntados ao processo. Nesse 
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passo, em rela9豆o ao processo n 151.000.033/2013, conforme observado no 
rodap6 da tabela do relatrio de auditoria, consta o relatrio de viagem e, no 
consta o certificado de participa'o em evento porque tratava-se de pesquisa 
e digitaliza 吾o para compor o acervo da histria do Distrito Federal, o que 
no nossula certificado. Sobre o arocesso no 151.000.04812013 vimos aclarar 
clue nao conseauimos contactar o ex-servinor -
-,o quai ocupava o cargo ue viretor ae iecnoiogia ca 
Informa叫o apenas como comissionado, inclusive, por outro motivo, j' 
haviamos tentado localiz-lo por correspond己ncia, sem e xito, eis que o 
mesmo havia mudado de endere9o. Frisa-se, ainda, que foi orientado em 
reuni且o para que em casos semelhantes deve sempre ser apresentado, 
certificado, relat6rio e folders do respectivo congresso, palestra, simp6sio, 
curso e etc, quando do retorno. (docs. anexos) 

An'lise do Controle Interno 

Em virtude do informado pela Unidade, mantemos a recomenda9ao, haja vista 
a falha nao ter sido completamente sanada. 

Recomenda9o 

Instruir os autos com os comprovantes da participa o dos eventos ー  
comprovantes de passagens/hot6is, certificados de participa きo e relat6rios circunstanciados 
dos eventos. 

2.3 - AUS血NCIA DE NOMEACAO DE EXECUTOR 

Fato 

Em anlise ao Processo no 151.000.036/2013, que trata da presta9三o de 
servi9os de produ きo de um video institucional sobre as atividades fms e atribui96es do 
Arquivo P丘blico do Distrito Federal, pela empresa Isalas Cardoso Lara-ME (Lara Produ96es), 
CNPJ n 10.212.619/000l-13, no valor de R$ 7.850,00, constamos que, embora fosse 
determinado no Contrato de Prestaao n 001/2013 (fis. 60 a 68), especificamente no item 4.1 
da Cl自usula Quarta - Da Fiscaliza 首o, que "os servi9os sero acompanhados por executor 
especialmente designado para tal fim", no localizamos nos autos, nenhum documento que 
comprovasse a designaao do respectivo executor. 

Ressalte-se que no verso da Nota Fiscal n 0530 (fi. 73) consta o atesto da 
presta9ao do servi9o pelo Superintendente do ArPDF,a' poca. 

Causa 

Falta de aten9言o e/ou falta de capacita9言o de servidores. 
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Consequencia 

Impossibilidade de acompanhamento eficiente do contrato por um respons自vel, 
a fim de confirmar se servi9o foi executado de acordo com o estabelecido. 

Manifesta戸o do Gestor 

ー  Ausncia de Nomea‘員o de Executor (item 2.3 do Relatrio Preliminar 
de Auditoria n。  13/2015 - DLRAG-!ICONAG/SIJBCIJCGDF): Na an自lise 
do processo no 151.000.036/2013, a equipe de auditoria constatou que, 
embora fosse determinado no Contrato de Prestaao a 001/2013 (fis. 60 a 
68), especificamente no item 4.1 da Cl'usula Quarta - Da Fiscaliza9三o, que 
"os servi9os sero acompanhados por executor especialmente designado para 
tal fim", nまo localizamos nos autos, nenhum documento que comprovasse a 
designaao do respectivo executor. A teor, impende salientar a observa9o 
descrita pela auditoria que no verso da Nota Fiscal n 0530 (fi. 73) consta o 
atesto da presta 且o do servi9o pelo Superintendente do ATPDF,'6 poca. 
Frisa-se ainda o fato de o Superintendente ser o Ordenador de Despesa do 
Orgo, o que concessa vnia, leva-nos a depreender que em sendo atestado a 
presta9ao do servi9o pelo Titular da Pasta que tamb6m tem a 
responsabilidade de Ordenador de Despesa, foi avocado a condi9ao de 
executor do contrato ora em voga. Assim, faz-se acostar c6pia da referida 
nota fiscal com o atesto no verso. 

Anlise do Controle Interno 

Em que pese o apontado pela Unidade e, levando-se em considera9ao a 
confirmaao do atesto do servi9o pelo superintendente do ArPDF, ordenador da despesa, 
podemos considerar, o "atesto" vlido. Contudo deve-se atentar para o fiel cumprimento das 
clhusulas contratuais, visto que, nesse caso, nao foi informado o motivo da n甘o nomeaao do 
respectivo executor, o que levou o Superintendente a atestar a execu9ao. Portanto, em que 
pese o acima exposto, mantemos a recomenda9ao, a fim de que em casos semelhantes, sejam 
mantidas fidelidade s cl自usulas contratuais e, nao sendo possivel, que conste a respectiva 
justificativa nos autos. 

Recomenda恒o 

Providenciar, nos futuros contratos, a nomea叫o dos executores nos termos do 
art. 41 do Decreto n32.598/2010. 
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2.4 - AUS血NCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A 
PUBLICA 】AO NA IMPRENSA OFICIAL DA INEXIGIBILIDADE 

Fato 

Em anlise ao Processo n。  151.000.028/2013 (inexigibilidade), que trata da 
renova o da assinatura da Revista de Histria da Biblioteca Nacional @erodo inicial de 24 
meses e entrega mensal), com a Sociedade de Amigos da Biblioteca Nacional (SABIN), CNPJ 
no 29.415.676/0001-28, no valor total de R$ 140,00, no foi localizado nos autos o documento 
de publica 且o do ato de ratifica 言o na imprensa oficial, em conformidade com o disposto no 
art. 26 da Lei n.o 8.666. 

Destaque-se que as dispensas e inexigibilidades de licita9ao somente adquirem 
eficdcia com a posterior publica 議o em Dirio Oficial, com a devida autoriza o da 
autoridade competente, conforme o art. 26 da Lei n.。  8.666/93 citado abaixo: 

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2旦  e 42 do 
art. 17 e no inciso IエI e seguintes do art. 24, as 
situa9るes de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento 
previs七o no final do par白grafo 6 nico do art. P 
desta Lei dever&o ser comunicados, dentro de 3 
(tr6s) dias, a autoridade superior, para 
ratifica9ao e publica9&o na imprensa oficial, no 
prazo de S (cinco) dias, como condi9三o para a 
eficacia dos a七os. (Redaqao dada peユa Lei n。  
11.107, de 2005)" 

Diante da constataao verifica-se que houve falha na organiza9ao do processo e 
consequentemente ineficcia dos atos nele produzidos, diante da ausencia da publica戸o da 
ratifica9乞o da inexigibilidade pela autoridade competente nos autos. 

Causa 

Falta de aten9言o e/ou falta de capacita9乞o de servidores. 

Consequencia 

Possvel ineficacia dos atos praticados. 

Manifesta戸o do Gestor 

一 Ausencia 皿os Autos de Documento que Comprove a Publicac五o na 
Imprensa Oficial da Inexigibilidade (item 2.4 do Relat6rio Preliminar de 
Auditoria n。  13/2015 - DLRAG-IJCONAG/SUBCIJCGDF): Neste 
particular, a equipe de auditoria verificou falha na organiza9三o do processo e 
consequentemente inefic'cia dos atos nele produzidos, diante da ausencia da 
publica9吾o da ratifica5o da inexigibilidade pela autoridade competente nos 
autos. Em anlise, fato' o ponto suscitado, todavia, contextualizando a 
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situa9五o, observa-se que a SABIN (Sociedade de Amigos da Biblioteca 
Nacional) 6 detentora da Exclusividade da assinatura, que o contrato objeto 
do processo n。  151.000.028/2013 vigeu at' o ano de 2013, quando ap6s foi 
encerrado, ou seja, importante perseguir a aplica 豆o do princpio da 
publicidade, porm, entende-se um conffito de princpio eis que neste 
contexto devemos observar o princpio da economicidade, expressamente 
previsto no art. 70 da CF/88, menor custo possfvel no trato com os bens 
pblicos, no qual devemos obter o melhor resultado estratgico possvel de 
uma determinada aloca戸o de recursos financeiros, econ6micos e/ou 
patrimoniais em um dado cenrio socioecon6mico. Dessa forma, tendo em 
vista que o contrato foi encerrado a aproximadamente dois anos atrs, o 
servi9o exclusivo (inexigibilidade) foi prestado, a situa9ao econ6mica estatal 
atual n豆o favorece a dispendio de recursos com esta publica叫o, eis que esses 
recursos podem ser destinados para fins outros tamb6m extremamente 
importantes. Assim tamb6m, vale destacar que o princpio da 
proporcionalidade demonstra um m6todo geral para a solu9且o de conflitos 
entre principios, isto 6 , um conflito entre normas que, ao contrrio do 
conflito entre regras,6 resolvido n豆o pela revoga 甘o ou redu9豆o ideol6gica 
de uma das normas conflitantes nem pela explicita9o de distinto campo de 
aplica9ao entre as normas, mas antes e to-somente pela pondera9甘o do peso 
relativo de cada uma das nonnas em tese aplic'veis e aptas a fundamentar 
decis6es em sentidos opostos. Nessa 丘  ltima an'lise, s.m.j., entende-se vi自vel 
a pondera 五o e a n言o publica 且o do fato de inexigibilidade, ante todo o 
acima exposto, principalmente, ante os princpios da economicidade e 
proporcionalidade que pontualmente devem ser observados. 

Manifesta弾o do Controle Interno 

No caso em tela e mediante a explana 且o acima, acatamos o exposto, contudo 
mantemos a recomenda o, a fim de que em caso futuros, em no havendo a publicidade do 
ato, seja justificado e o documento anexado aos autos. 

Recomenda恒o 

Dar publicidade aos atos e anexar os documentos exigidos pela legisla9ao em 
vigor nos futuros processos que configurem situa6es de inexigibilidade de licita 且o. 

2.5 - AUS血NCIA DE NOTA FISCALIFATURA NO PROCESSO 

Fato 

Observamos que o ArPDF no anexou aos autos as notas fiscais/faturas de 
aquisi96es/servi9os, nos processos abaixo relacionados: 
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PROCESSO N° ASStfl%VÓH EMPRESA/CNPJ VALOR 12$ 
151.000.052/2013 Impressão de folders para a exposição JK 11 Semear Editora Gráfica 6.650,00 
(Dispensa 	de anos — 0 Realizador — exposição interativa: CNPJ 09108276000162 
Licitação) Brasilia, a Nova Capital. 
151.000.028/2013 Renovação 	da 	assinatura 	da 	Revista 	de Sociedade de Amigos da 140,00 
(Jnexigibilidade) História 	da 	Biblioteca 	Nacional 	(período 

inicial de 24 meses entrega mensal). 
Biblioteca 	Nacional 
(SABIN) CNPJ 
29415676000128 

151.000.051/2013 Contratação de empresa especializada para Gráfica e Ed. Paranaiba 2.260,00 
(Dispensa 	de prestação de Serviço (serviços gráficos de Ltda. 	 CNPJ 
Licitação) impressão de convite, folder e revista) — 38006631000190 

Realização da Exposição "JK": 0 Realizador, Athalaia 	Gráfica 	e 5.700,00 e 
em 	parceria 	com 	o 	Memorial 	JK, 	em 
homenagem aos 11 anos de nascimento de 

Papelaria 	Ltda. 	CNPJ 
02717866000143 

700,00(1) 

Juscelino Kubitschek. (1.000 convites, 1.000 
revistas Brasilia n° 40). 

(DCot叩lementa 且o 山  NEinici叫no valor deRS 70q00 (fi. 59 do respectivo proccsso). (1) Complementapeo da NE inicial, no valor de RS 700,00 (fl. 59 do respectwo processo). 

Ressalte-se que no caso do Processo n 151.000.052/2013 ainda consta no 
despacho do Superintendente,a fi. 21, a informa 百o que a fatura no 426, emitida pela empresa 
Semear Editora Grfica, no valor de R$6.650,00, foi atestada e o servi9o prestado. 

Ressalte-se que no caso do Processo n° 151.000.052/2013 ainda consta no 
despacho do Superintendente, fl. 21, a informação que a fatura n° 426, emitida pela empresa 
Semear Editora Gráfica, no valor de R$6.650,00, foi atestada e o serviço prestado. 

Igual situa 百o se verifica no Processo n 151.000.051/2013, onde tamb6m foi 
informado pelo Superintendente (fi. 53) que "as faturas esto atestadas e o servi9o foi 
devidamente prestado". 

Igual situação se verifica no Processo n° 151.000.051/2013, onde também foi 
informado pelo Superintendente (fl. 53) que "as faturas estão atestadas e o serviço foi 
devidamente prestado". 

Observamos, contudo, que a afirma 言o do Superintendente (fi. 53),a 6 poca, 
mencionada acima, refere-se to somente s faturas da Empresa Athalaia Gr自fica e Papelaria, 
no constando, portanto, men9言o sobre o servi9o prestado pela empresa Gr自fica e Ed. 
Paranaiba Ltda. 

Observamos, contudo, que a afirmação do Superintendente (fl. 53), época, 
mencionada acima, refere-se tão somente As faturas da Empresa Athalaia Grafica e Papelaria, 
não constando, portanto, menção sobre o serviço prestado pela empresa Gráfica e Ed. 
Paranaiba Ltda. 

Quanto ao Processo n 151.000.028/2013, constou atesto do servi9o em Boleto 
Banc'rio (fis. 22 e 23), em desacordo com o art. 61 do Decreto n 32.598/2010. 

Quanto ao Processo n° 151.000.028/2013, constou atesto do serviço em Boleto 
Bancinio (fls. 22 e 23), em desacordo com o art. 61 do Decreto n°32.598/2010. 

Destaque-se ainda que no caso dos Processos n 151.000.052/2013 e 
151.000.051/2013 tamb6m no foram anexadas as Notas de Lan9amento-NL, os 
Demonstrativos da Previs甘o de Pagamento-PP e/ou as Ordens Bancrias-OB referentes ao 
lan9amento da despesa e do respectivo pagamento dos servi9os. 

Destaque-se ainda que no caso dos Processos n° 151.000.052/2013 e 
151.000.051/2013 também não foram anexadas as Notas de Lançamento-NL, os 
Demonstrativos da Previsão de Pagamento-PP e/ou as Ordens Bancárias-OB referentes ao 
lançamento da despesa e do respectivo pagamento dos serviços. 

Causa Causa 

a) ausencia de rotina de conferencia nos documentos processuais; e 
b) falta de capacitaao dos servidores envolvidos. 
a) auséncia de rotina de conferência nos documentos processuais; e 
b) falta de capacitação dos servidores envolvidos. 

Consequencia Consequencia 

Possibilidade de pagamento sem a entrega dos materiais e/ou a presta9ao dos Possibilidade de pagamento sem a entrega dos materiais e/ou a prestação dos 
servi9os. serviços. 
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Manifesta戸o do Gestor 

ー  Ausencia de Nota Fiscal/Fatura no Processo (item 2.5 do Relat6rio 
Preliminar de Auditoria no 13/2015 - DIRAG- 
JJCONAG/SUBCIJCGDfl: A este respeito, segue delineado as 
provid己ncias adotadas: 

ー  Quanto ao processo ● 0 151.000.052/2013 - Conforme documentos anexos 
foi realizada diligncias no sentido de obter a Nota Fiscal do servi9o junto a 
Empresa contratada, o que prontamente foi atendido com a NF-e n 
000.000.426. No entanto, sobre o atesto no logramose xito em conseguir 
falar com o anterior Superintendente para adotar as medidas pertinentes, 
assim, a recomenda戸o n直o pode ser atendida por completo. 

ー  Quanto ao processo n。  151.000.028/2013 - A teor, vimos esclarecer que 
foi encaminhado o Oficio n。  157/201 5-GAB/ArPDF solicitando a devida 
Nota Fiscal via correio sob o c6digo de pesquisa no JH863226461BR, 
consoante comprovante anexo. Nesse passo, ressalta que o atesto quanto a 
presta9豆o de servi9os consta no verso das folhas 22, 23, cujas c6pias seguem 
anexas. Dessa forma, ainda que atestadas equivocadamente no boleto de 
pagamento, s.m.j., podemos ponderar a validade do atesto como atendido no 
tocante a presta9ao do servi9o. 

- Quanto ao processo ri0 151.000.051/2013 - A despeito, foi realizada 
diligncias conforme Oficio n 155/201 5-GAB/ArPDF e Oficio n。  156/2015- 
GAB/ArPDF no sentido de instruir os processos, mormente, as Notas Fiscais 
das Empresas Paranaiba Grfica e Editora LIDA e Empresa Athalaia 
Grfica e Editora, o que prontamente foi atendido e segue em anexo. No 
tocante ao atesto, foi contactado o Executor da Aven9a para adotar as 
providencias e mesmo informou que n且o poderia vir pois estava cumprindo 
seu horrio na Secretaria de Estado de Educa9'o do Distrito Federal, j' 
quanto a tentativa para contactar o anterior Superintendente para tomar 
conhecimento e manifestar nao logramos e xito em comunicar. 

Ante o exposto, todos os esforos cabiveis foram adotados para atender a 
recomenda9且o. 

An'lise do Controle Interno 

De acordo com a Manifesta 芭o do Gestor todas as pendencias ainda nao foram 
regularizadas. Assim, mantemos a recomenda9ao, refor9ando a Unidade a necessidade de 
regulariza9きo completa de todos os processos envolvidos no presente subitem.. 

Recomenda恒o 

Anexar aos processos as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas, que 
geraram as liquidaoes e os pagamentos, em conformidade com o disposto no art. 61, do 
Decreto no 32.598/2010. 
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2.6 - AUS血NCIA DE ATESTO EM NOTA FISCAL E 
COMPROVANTES DE REGULARIDAI)E FISCAL 

Fato 

Em anlise ao Processo n 151.000.070/2013 (dispensa de licita 言o), referente 
合 aquisi9ao de 20 rolos de filtro de poli6ster cristal, da empresa Led Encaderna 吾o Comrcio e 
Servi9os Ltda.- ME, CNPJ n 06.150.27510001-98, no valor de ItS 4.807,00, constamos que 
no documento auxiliar da nota fiscal eletr6nica do materiala fi. 23, no consta o atesto que 
comprovaria o recebimento do material. Destaque-se que no Despacho a fi. 18, foi solicitado a 
designa 言o de servidor para acompsnhcir a entrega dos materiais, que atestaria o recebimento 
no verso da Nota Fiscal, juntamente com o respons自vel pelo almoxarifado do ArPDF・  

Tambm no foram localizados nos autos, os documentos fiscais, tais como 
Comprovante de quita9ao com a Seguridade Social e o FGTS (Decis6es - TCDF n.。  7.243/97 
e n.。  3.154/98) e Comprova9巨o de quita9芭o corn a Fazenda P丘blica do DF (inciso VI, art. 56, 
Normas de Execu9o Or9. Financeira Cont'bil do DF). 

Causa 

Falta de servidores devidamente capacitados. 

Consequencia 

a) impossibilidade de confirma9ao da entrega do material ou da execu9甘o dos 
servi9os; e 

b) falta de comprova9乞o da situa9きo fiscal da empresa contratada. 

Manifesta 豆o do Gestor 

- Ausencia de Atesto em Nota Fiscal e Comprovantes de Regularidade 
Fiscalotem 2.6 do Relat6rio Preliminar de Auditoria n。  13/2015 ー  
DIRAG-I/CONAG/SUBCJJCGDF): A este respeito, a equipe de auditoria 
observou que a Nota Fiscal n巨o encontrava devidamente atestada, bem 
como, o fato de n豆o ter localizado nos autos (N。  151.000.070/2013), os 
documentos fiscais, tais como Comprovante de quita9五o com a Seguridade 
Social e o FGTS (Decis6es - TCDF n 7.243/97 e n。  3.154/98) e 
Comprova o de quita9且o com a Fazenda P'blica do DF (inciso VI, art. 56, 
Normas de Execu9石o Or9amentria Financeira Cont'bil do Distrito Federal). 
Nesse descortino, salienta-se que a Nota Fiscal objeto da aven9a, constante 
em fi. 23 foi devidamente atestada, cuja c6pia frente e verso da mesma segue 
anexa. Quanto os documentos fiscais, solicitamos por correio eletrnico 
c6pia da Guia de Recolhimento da Empresa relativos ao FGTS e Seguridade 
Social, todavia, n乞o obtivemos resposta e, caso fossemos imprimi-Ias, hoje, 
no poderfamos comprovar a regularidade da Empresa' poca de firmado o 
contrato, pois quaisquer certid6es dessa natureza apresentam a situa戸o de 
uma Empresa no momento da solicita 吾o e prazo certo futuro, ou seja, n豆o 

subsccrctaria dc （加nirole lntcmo-SUBCI 
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teria valia para o caso. Por oportuno, esclarecemos ainda, que do material 
adquirido 20 (vinte) rolos de filme poli6ster cristal 100, 19 (dezenove) 
encontram-se guardados em nosso almoxarifado, os quais sero utilizados 
para proteger e resguardar parte de nosso acervo. 

teria valia para o caso. Por oportuno, esclarecemos ainda, que do material 
adquirido 20 (vinte) rolos de filme polióster cristal 100, 19 (dezenove) 
encontram-se guardados em nosso almoxarifado, os quais serão utilizados 
para proteger e resguardar parte de nosso acervo. 

Anlise do Controle Interno Analise do Controle Interno 

Em virtude do informado pela Unidade, mantemos a recomenda9ao, haja vista 
a falha nao ter sido completamente sanada, e a fim de que em casos futuros, sej a anexado aos 
autos a documentaao fiscal exigida. 

Em virtude do informado pela Unidade, mantemos a recomendagdo, haja vista 
a falha ndo ter sido completamente sanada, e a fim de que em casos fitturos, seja anexado aos 
autos a documentação fiscal exigida. 

Recomenda9o Recomendação 

Atestar as notas fiscais e anexar aos autos os documentos fiscais exigidos pela 
legisla きo em vigor. 

Atestar as notas fiscais e anexar aos autos os documentos fiscais exigidos pela 
legislação em vigor. 

2.7 - INFORMACAO DE DISPONIBILIDADE ORAMENTARIA E 
FINANCEIRA DO PROGRAMA DE TRABALHO DIVERSA DA CONSTANTE NA 
NOTA DE EMPENHO 

2.7 - INFORMAÇÁO DE DISPONMILIDADE ORÇAMENTÃRIA E 
FINANCEIRA DO PROGRAMA DE TRABALHO DIVERSA DA CONSTANTE NA 
NOTA DE EMPENHO 

Fato Fato 

Em anlise aos Processos n.。  151.000.070/2013 e it。  151.000.051/2013, 
constatamos que a informa9巨o de disponibilidade oramentria e fmanceira para atendimento 
da despesa, foi em Programa de Trabalho diverso do constante na Nota de Empenho, 
conforme demonstrativo a seSr: 

Em andlise aos Processos n.° 151.000.070/2013 e n.° 151.000.051/2013, 
constatamos que a informação de disponibilidade orçamentdria e financeira para atendimento 
da despesa, foi em Programa de Trabalho diverso do constante na Nota de Empenho, 
conforme demonstrativo a se 	: 
PROCESSO DP ASSUNTO 	1.. EMPRESJVCNPJ 

• , 

	

it 	- 

VALOR 
RS 

• th, , 
Ant 4 

• INFORMAÇÃO 	DA 
DISPONIBILIDADE

' 
.- 

ORÇAMENTARIA 	. E 

INFORMAÇÃO 	NA 
NOTA DE EMPENHO 

• 

151.000.070/2013 Aquisição 	de 	20 Led 	Encadernação 4.807,00 PT 13.391.62192463.0002 PT 
rotas 	de 	filtro 	de Comércio e Serviços - Divulgação da História 13.122.6003.8517.9741 
poliéster cristal Ltda.-ME. do DF (fls. 12/13) - Manutenção de 

CNPJ 
n°06.150275000198 

Serviços 
Administrativos Gerais. 
(D17) 

151.000.0512013 Contratação 	de Gráfica 	e 	Ed. 2.260,00 PT 13.391.6219.2465.0008 PT 
empresa Paranafba 	Ltd. - Preservação da Memória 13.391.6219.2465.0008 
especializada 	para CNN Documental do DF (fls. - 	Preservação 	da 
prestação 	de 
serviços gráficos de 
impressão 	de 

n°38006631000190 
(aquisição de 	1000 
convites) 

29/31) Memória 	Documental 
do DF (fl. 44) 

convite, 	folder 	e Athalaia Gráfica e 5.700,00 PT 13.122.6003.8517.9741 PT 
revista — Realização Papelaria 	Ltda., + 700,00 — Manutenção de Serviços 13.391.6219.2463.0002 
da Exposição "JK": CNN Total Administrativos do ArPDF — 	— 	Divulgação 	da 
0 Realizador, cm n°02717866000143 6.300,00 (fls. 29/31) História 	do 	Distrito 
parceria 	com 	o (1000 revistas) (1) Federal e RIDE-DF - 
Memorial 	.1K, 	em 
homenagem aos 11 
anos de nascimento 
de 	Juscelino 

Entorno. 
(fls. 58 e 59) 

Kubitschek. 
(1) Complenwntaao da NE inicial, no valor de itS 700.00 (tI. 59 do rcspcctivo pmccsso) (1) Complementação da NE metal, no valor de RS 700,00 (fl. 59 do respectivo proccsso) 

Subsccretaria de Controle lntcmo-SUBCI 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14' andar, sala 1401 - CEP 70075-900 - Brasilia/DE 

Fone: (61) 2108-3301 ~ Fax: (61) 2108-3302 
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Ressalte-se ainda que no caso do Processo n 151.000.051/2013, as Notas de 
Empenho emitidas para a empresa Athalaia Grfica e Papelaria Ltda., CNPJ 
no 02.717.866/0001-43 que continham o PT 13.122.6003.8517.9741 - Manuten 五o de 
Servi9os Administrativos do ArPDF foram canceladas (fis. 5 6/57) para entao serem emitidas 
as novas Notas de Empenho (fis. 58 e 59), onde constou o PT 13.391.6219.2463.0002 ー  
Divulga9ao da Histria do Distrito Federal e RIDE-DF - Entorno. 

Causa 

Falta de atenao dos servidores envolvidos. 

Consequencia 

Descontrole or9ament百rio. 

Manifesta戸o do gestor 

- Informac五o de Disponibilidade Orament'ria e Financeira do 
Programa de Trabalho Diversa da Constante na Nota de Empenho 
(item 2.7 do Relat6rio Preliminar de Auditoria n。  13/2015 - DIRAG- 
IJCONAG/SIJBCIICGDF): Na anlise do processo n。  151.000.070/2013 e 
processo n 151.000.051/2013, a equipe de auditoria constatou que a 
infonna9ao de disponibilidade or9ament自ria e financeira para atendimento 
da despesa, foi em Programa de Trabalho diverso do constante na Nota de 
Empenho, conforme demonstrou em quadro prprio. Tamb6m, ressaltou que 
no Processo n 151.000.051/2013, as Notas de Empenho eiiltidas para a 
empresa Athalaia Gr言fica e Papelaria LTDA, CNPJ n 02.717.866/0001-43 
que continham o PT 13.122.6003.8517.9741 - Manuten'o de Servi9os 
Administrativos do ArPDF foram canceladas (fis. 56/57) para ent'o serem 
emitidas as novas Notas de Empenho (lIs. 58 e 59), onde constou o PT 
13.391.6219.2463.0002-Diviga9豆o da Hist6ria do Distrito Federal e RIDE- 
DF - Entorno. A teor, cumpre-nos informar que em 30/01/2015 foi 
publicada nova estrutura do ArPDF e, em decorrencia buscou-se compor o 
quadro com servidores que fossem melhor capacitados, inclusive, 
perseguindo minimizar falhas dessa natureza, bem como, j' houve reunio 
geral e com a UAG sobre a necessidade desse setor estar muito atento' s 
normas gerais e especficas que orientam os atos a serem praticados nesse 
unidade. 

An豆lise do Controle Interno 

A Unidade informa que esta capacitando servidores para evitar falhas dessa 
natureza. Contudo, por ser tratar de unia a9甘o pret6rita, sem possibilidade de corre9ao, 
mantemos a falha do presente subitem e a respectiva recomenda 乞o. 
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Recomenda戸o Recomendação 

a) atentar para a classifica 甘o adequada da despesa no programa de trabalho 
adequado a natureza do objeto, de acordo com as normas do Decreto 32.598/2010; e 

a) atentar para a classificação adequada da despesa no programa de trabalho 
adequado A natureza do objeto, de acordo com as normas do Decreto 32.598/2010; e 

b) efetuar a execu9ao or9amentria de acordo o planejamento das despesas 
para o exercicio corrente, evitando incorrer em gastos que desequilibrem o or9amento da 
Unidade, de acordo com o art. 48 da Lei Federal 4.320/64 e no art. 25 do Decreto 
n.o 32.598/20 10. 

b) efetuar a execução orgamentdria de acordo o planejamento das despesas 
para o exercicio corrente, evitando incorrer em gastos que desequilibrem o orçamento da 
Unidade, de acordo coin o art. 48 da Lei Federal 4.320/64 e no art. 25 do Decreto 
n.° 32.598/2010. 

2.8 - AUSENCIA DE AUTORIZACAO NA LIQUIDA叫O E NO 
PAGAMENTO DE DESPESA 

2.8 - AUSENCIA DE AUTORIZAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO E NO 
PAGAMENTO DE DESPESA 

Fato Fato 

No processo n.。  151.000.015/2013, que trata da aquisi9ao de diversos materiais 
de consumo por meio de Pregao Eletrnico com Ata - CECOM, das empresas citadas no 
quadro abaixo se verificou que o documento de autoriza9ao da liquida9圧o e pagamento da 
despesa, datado de 10/10/2013, do ordenador do ArPDF,a fi. 200, no foi assinado: 

No processo n.° 151.000.015/2013, que trata da aquisição de diversos materiais 
de consumo por meio de Pregão Eletrónico com Ata - CECOM, das empresas citadas no 
quadro abaixo se verificou que o documento de autorização da liquidação e pagamento da 
despesa, datado de 10/10/2013, do ordenador do ArPDF, à fl. 200, não foi assinado: 

. 	e 
ALOR• 

Almix Comércio de Suprimentos Ltda. EPP 
CNPJ n° 11.594.621/0001-67 

213,37 

CIA Flecha Comercio de Papelaria Ltda. ME 
CNPJ n° 12.374388/0001-70 

125,59 

FIPEL Comercio e Import. de Artigos para Papel e Escritório Ltda. EPP 
CNPJ n°03.119.421/0001-24 

29,45 

KLX Comércio de Artigos de Papelaria e Material de Escritório 
CNPJ n°13.753.287/0001-72 

95,60 

12 Comércio de Utilidades e Distribuidora Logística Ltda. EPP 
CNPJ n° 13.816.522/0001-08 

152,55 

HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda. - ME 
CNPJ n° 72.649.361/0001-74, 

29,25 

Multpaper Distribuidora de Papéis Ltda. 
crin n°26.976.381/0001-32 

729,00 

Causa 

Falta de atenao e/ou falta de capacita叫o de servidores. 

Consequencia 

Pagamentos sem autoriza叫o. 

Causa 

Falta de atenção e/ou falta de capacitação de servidores. 

Consequencia 

Pagamentos sem autorização. 
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Manifesta戸o do gestor 

ー  Ausencia de Autoriza"o na Liquidac'o e no Pagamento de Despesa 
(item 2.8 do Relat6rio Preliminar de Auditoria n。  13/2015 -. DIRAG- 
J/CONAG/SUBCIJCGDfl: 
A este respeito, a equipe de auditoria analisando o processo no 
15 1.000.015/2013, que trata da aquisi9io de diversos materiais de consumo 
por meio de Prego Eletr6nico com Ata - CECOM, das empresas citadas no 
quadro abaixo se verificou que o documento de autoriza9五o da liquida 百o e 
pagamento da despesa, datado de 10/10/2013, do ordenador do ArPDF,h fi. 
200, n豆o foi assinado. A par disso, tentamos contactar o Superintendente' 
poca, por6m, nきo logramos e xito na tentativa de comunica戸o, assim, em 

conseguindo localiz-lo, imediatamente ser' informado do fato para ser 
5rn,e.rnln. 

An豆lise do Controle Interno 

h,1 	 , Em virtude do informado pela Unidade, mantemos a recomenda叫o, pois an_Il- - - 	t - 
jaula apontada nao rol sanada. 

Recomenda頭o 

Atentar ao disposto no artigo 59 do Decreto n.。  32.598/2010 

2.9 1 PROCESSO N O LOCALIZADO 

Fato 綴蕪鷺灘熊灘灘,驚き 
驚舞鷺鷺  

：器烏釜iwssa1tes que nos documentos (Anexos I e iij enviados jtuamente cornOficio n 87/2015 - ArPDF cota a respeito do respectivo Pcesso no lSI .00o 052/2011infornja0 de "ainda no localizado" 	 ; 

「  

Ed. Ancxo do Palcio do Bunn, 140 an繊騒議綴綴灘  
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Causa 

No localiza9巨o/desaparecimento do Processo 

Consequencia 

Impossibilidade de anlise. 

Manifesta恒o do gestor 

- Processo no Localizado (item 2.9 do Relatrio Preliminar de 
a n。  13/2015 - DmAG~LJCONAG/SUBCIJCGDn.7 este 
a equipe de auditoria voltou a constatar a no localiza9o do 
n 151.000.052/2011. A respeito, impende salientar Que sei mais 

uma 丘  nica e 丘  ltima busca em todo o ArPDF na persegui9a6 do referido 
processo, inclusive, porque recentemente mudamos para o pr6dio definitivo 
do ArPDF. Em tempo, informamos tamb6m, que em no obtendo e xito, 
tomaremos a medida quanto a instaura9ao de procedimento apurat6rio. 

An'lise do Controle Interno 

Mantemos a recomendaao, pois a falha apontada no foi sanada. 

Recom end a恒  o 

Envidar esforos no sentido de localizar o respectivo processo e em caso 
negativo, instaurar procedimento apuratrio a fim de identificar as circunstncias e possiveis 
respons自veis pelo desaparecimento do Processo. 

Em face dos exames realizados foram constatadas as seguintes falhas 

環螺難発露 “唾 4 

GESTO DE SUPRIIVIENTOS DE BENS E 
SERVICOS 

 

dL灘麟I鄭撫轟6り  
Falhas Formais 

Falhas M6dias 

2.4 
2.2,2.3, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.8 e 2.9一  

 

  

Brasilia, 18 de maio de 2015 
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