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‘て，  
Senhor Diretor, 

Apresentamos os resultados dos trabalhos de auditoria de conformidade corn a 
finalidade de examinar a Tomada de Contas Anual da Unidade acima referenciada, nos 
termos da determina 乞o do ento Senhor Controlador-Geral, conforme a Ordem de Servi9o 
n336/2012 e Ordens de Servi9o no 128/2013 en。  136/2013 - CONT/STC. 

DOTl拡B r' 

 

コ  

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede do Arquivo Pdblico do 
Distrito Federal, no perodo de 27/11/2012 a 12/12/2012 e 06/09/2013 a 
20/09/2013, objetivando verificar a conformidade das contas do Arquivo P白blico do Distrito 
Federal, no exercicio de 2012. 

No foram impostas restri96es quanto ao m'todo ou え  extensao de nossos 
trabalhos. 

A auditoria foi realizada por amostragem visando avaliar e emitir opinio sobre 
os atos de gest乞o dos respons白veis pela Unidade, ocorridos durante o exercicio de 2012, sobre 
as gestes oramentria, cont'bil, financeira, patrimonial, de pessoas e suprimentos. 

O presente Relat6rio, na fase preliminar, foi encaminhado ao dirigente mximo 
do Arquivo P6blico do Distrito Federal, por meio do Oficio n 203/201 5-GAB/CGDF, de 
I 1ノノ02/201 5, para sua manifesta9きo quanto aos esclarecimentos adicionais ou s justificativas 
para as situa6es constatadas, conforme estabelecido no art. 31 da Portaria n 89-STC, de 
21/05/2013. 

Como resposta aos questionamentos, a Unidade encaminhou Oficio 
n 069-UAB/ArPDF-2015 (Es. 191, de 05/03/2015, acompanhado de documentos anexos 
(fls. 192/244), oportunidade em que se manifesta a respeito dos pontos e das recomenda6es 
apontados no Relatrio Preliminar de Auditoria n 11/2015 - DIRAG IICONAG/SCl/CGDF, 
as quais inserimos integralmente no presente Relat6rio nos itens "Manifesta o do Gesto?'. 
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貨i 一 EXA 錐』〕ASflC*SflOCESSjJAISm - EXASTE3DASTEÇA&PROCE$RAIS  ●」  J., 

Constam dos autos os documentos e informa6es exigidas pelos art. 140, 142 e 
148, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela 
Resolu 五o 3 8/90/TCDF. 

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

し語l 	11L1MPACTOS NA GESTO 

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 determina9ao do entこo Senhor Controlador-Geral, conforme as Ordens de servi9o 
no 336/2012, n 128/2013 e 136/2013 - CONT/STC. 

1- GESTAO ORCAMENTRIA 

1.1 - EXECUCAO ORAMENTARIA 

: 	MPACTOS NA GESTAO 

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 determinação do entdo Senhor Controlador-Geral, conforme as Ordens de §9rvigo 
n° 336/2012, n° 128/2013 e 136/2013 - CONT/STC. 

1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

1.1 - EXECUÇÁO ORÇAMENTÁRIA 

A Lei Distrital n.。  4.744, de 30 de dezembro de 2011 - Lei Orament自ria Anual 

de 2012, destinou dota 甘o oramentria ao Arquivo Phblico do Distrito Federal que, em 
virtude das altera96es orament言rias ocorridas no exercicio em exame, resultou em despesas 
autorizadas no montante de R$ 2.880.425,58. De acordo com o SI000, do total de Notas de 
Empenho, 89% foram relativas h folha de pagamento. 

O total empenhado foi de R$ 2.724.731,42 o equivalente a 94,59% da despesa 
autorizada conforme quadro abaixo: 

A Lei Distrital n.° 4.744, de 30 de dezembro de 2011 - Lei Orçamentária Anual 
de 2012, destinou dotação orçamentária ao Arquivo Pallet) do Distrito Federal que, em 
virtude das alterações orçamentárias ocorridas no exercicio em exame, resultou em despesas 
autorizadas no montante de R$ 2.880.425,58. De acordo com o SIGGO, do total de Notas de 
Empenho, 89% foram relativas folha de pagamento. 

0 total empenhado foi de R$ 2.724.731,42 o equivalente a 94,59% da despesa 
autorizada conforme quadro abaixo: 

Tabela 01 - Execucao oramentria exerccio 2012 Tabela 01 - Execu no or amentiria exercicio 2012 

r 	i1 	itd41 	1 t '' 
.._ 

‘ 	, 
Dota tio Inicial 3.024.804,00 
Alterações 95.968,00 
Movimenta No de Crédito 0,00 
Dotação Autorizada 3.408.602,54 
Crédito Blo.ueado 52.483,00 
Des .esa Autorizada 2.880.425,58 
Total Em.enhado 2.724.731,42 
Crédito Dis . onivel 151.621,58 
Em . enho Li. uidado 2.492.880,51 
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Tabela 02- Quadro comparativo execu叫o orcamentria 2010, 2011 e 2012. Tabela 02- uadro com arativo execu do or amentária 2010, 2011 e 2012. 
li;111 

A0,, ITITI4 -, 
fc , 010 raifl *t• 

Dotação Inicial 2.731.269,00 2.978.751,00 3.024.804,00 
Alterações 56.000,00 60.388,00 (95.968,00) 
Movimentação de Crédito 0,00 0,00 0,00 

Dotação Autorizada 2.732.108,00 2.730.214,00 3.408.602,54 
Crédito Bloqueado 55.161,00 308.925,00 52.483,00 
Despesa Autorizada 2.732.108,00 2.730.214,00 2.880.425,58 
Total Empenhado 2.672.937,00 2.535.817,51 2.724.731,42 
Crédito Disponível 59.171,00 194.396,49 151.621,58 
Empenho Liquidado 2.567.533,00 	i 2.535.817,51 2.492.880,51 

De acordo com os dados or9ament'rios comparativos entre os exercicios de 
2010, 2011 e 2012 demonstrados na tabela 02 percebe-se que, apesar de a dota9百o 
or9amentria ter aumentado ao longo dos anos, a despesa total liquidada em face da 
autorizada foi 93,98% e 92,88%, nos exercicios de 2010 e 2011, respectivamente, reduzindo 
para 73,13% em 2012. 

De acordo com os dados orçamentários comparativos entre os exercicios de 
2010, 2011 e 2012 demonstrados na tabela 02 percebe-se que, apesar de a dotação 
orçamentdria ter aumentado ao longo dos anos, a despesa total liquidada em face da 
autorizada foi 93,98% e 92,88%, nos exercicios de 2010 e 2011, respectivamente, reduzindo 
para 73,13% em 2012. 

O Arquivo P丘blico do 1W teve dota まo para a execu9乞o de 11 programas de 
trabalho, de acordo corn o QDD do SIGGO e a Lei Oramentria Anual de 2012. Do total de 
programas, 05 foram relativos a atividade precpua da Unidade e 03 nきo foram executados no 
exercicio de 2012. 

0 Arquivo Ptablico do DF teve dotação para a execução de 11 programas de 
trabalho, de acordo com o QDD do SIGGO e a Lei Orçamentdria Anual de 2012. Do total de 
programas, 05 foram relativos atividade precipua da Unidade e 03 lido foram executados no 
exercicio de 2012. 

Na sequencia ser任o expostos os resultados das anlises realizadas na gesto da Na sequência sera° expostos os resultados das andlises realizadas na gestão da 
Unidade. 

2- GEST O DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVICOS 

2.1 - CLASSIFICA叫O INCORRETA DA DESPESA EM PROGRAMA 
DE TRABALHO E PLANEJAMENTO ORAMENTARIO DEFICIENTE 

Unidade. 

2 - GESTÁO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 

2.1 - CLASSIFICAÇÁO INCORRETA DA DESPESA EM PROGRAMA 
DE TRABALHO E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DEFICIENTE 

Fato Fato 

No Processo n.。  151.000.049/2011, que trata de prestaao de servi9os de 
manuten9乞o dos arquivos deslizantes da Unidade, ocorreu emissao de empenho por meio da 
NE 2012NE00090, de 23/01/2012 e posterior pagamento por meio da OB 20120B35151, de 
16/07/2012, com a classifica o impr6pria da despesa em programa de trabalho no 
compatvel com a finalidade do gasto. Cabe ressaltar que esta classifica戸o incorreta repetiu- 
se no Contrato n. 01/2012 - ArPDF, folhas 139 a 142. 

No Processo n.° 151.000.049/2011, que trata de prestação de serviços de 
manutenção dos arquivos deslizantes da Unidade, ocorreu emissão de empenho por meio da 
NE 2012NE00090, de 23/01/2012 e posterior pagamento por meio da OB 20120B35151, de 
16/07/2012, com a classificação imprópria da despesa em programa de trabalho não 
compativel com a fmalidade do gasto. Cabe ressaltar que esta classificação incorreta repetiu- 
se no Contrato n.° 01/2012 - ArPDF, folhas 139 a 142. 

A despesa se refere a manuten9ao dos arquivos deslizantes e o programa de 
trabalho utilizado para classific-la foi o de no i 3.391.6219.2463.0004 - Divulga9甘o da 

A despesa se refere manutengão dos arquivos deslizantes e o programa de 
trabalho utilizado para classificd-la foi o de n° 13.391.6219.2463.0004 - Divulgação da 
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Histria do Distrito federal e RIDE-DF Entorno, sendo que deveria ter utilizado o Programa 
de Trabalho n 13.122.6003.8517.9654 - Manuten9五o de Servi9os Administrativos Gerais. 

Contudo, na data da realiza9ao da despesa, verificou-se que os programas 
citados no continham saldo suficiente para suprir a despesa no valor de R$ 72.686,30, fato 
este que levou a Gerencia de Oramento e Finan9as da Unidade a solicitar libera5o de limite 
financeiro e antecipa 任o do mes subsequente para o complemento da conta contdbil, conforme 
consta na Mensagem 11293 acostada a folha 157. 

De acordo com o Decreto Distrital n.。  32.598/2010 6 vedada a realiza 百o de 
despesas sem que haja recursos que as suportem, conforme abaixo: 

Art. 47. Nenhuma despesa poder ser realizada sem prvia autoriza o dos 
ordenadores de despesa de que trata o artigo 29. 
§ 10 A autoriza9ao de que trata este artigo dever ser precedida de 
informa96es das unidades setoriais de or9amento e fman9as, ou6 rgo 
equivalente, sobre: 
I - propriedade da imputaao da despesa; 
II - existncia de crdito oramentrio suficiente pan atend-la; (grifo) 
III - o limite da despesa na programa'o mensal e trimestral da unidade. 
§ 2。  Ser甘o responsabilizadas, por despesas efetivadas em desacordo com o 
disposto neste artigo, as autoridades que lhes derem causa. 

Tal discrep合ncia acerca da classificaao incorreta j' foi verificada por conta da 
Tomada de Contas do exerccio anterior, o que configura reincidencia do fato. Some-se a isto 
a defici6ncia de planejamento e execu9ao do or9amento da Unidade, haja vista a necessidade 
de acertos cont'beis e financeiros para honrar o compromisso de quitar a despesa com a 
empresa. 

A realiza 吾o das tarefas rotineiras e t6cnicas da Administra9ao Phblica, pelo 
grau de responsabilidade de que se revestem, requer um corpo de servidores devidamente 
capacitados e preparados para lidar com a coisa phblica, pois esta carencia gem a 
possibilidade de ocorrncia de erros e falhas que comprometem o bom andamento dos 
servi9os e o patrim6nio pblico. Nesse sentido ja se pronunciou o TCDF por meio da Deciso 
n.。  3437/2006 na qual prescreve que se devem envidar esforos para a realiza9をo de 
planejamento estrat6gico das a6es voltadas a capacita 言o dos servidores, nos termos do art. 
39§ 2。  da CF/88. 

Causa 

- falta de servidores devidamente capacitados; e 

- aus6ncia de or94mento suficiente para despesa. 
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Consequencia 

Descontrole or9amentrio. 

Manifesta,豆o do Gestor 

Quanto' gesto de suprimentos de bens e servicos (item 2 do Relat6rio 
Preliminar de Auditoria n 11/2015 - DIRAG-JISCJJCGDF. correspondente 
ao item 4 da Nota de Auditoria if 04/20 12 - DIRAG/CONAG/CONT-STC) 

- Classificac豆o incorreta da despesa em programa de trabalho e planei amento  
oramentrio deficiente (item 2.1 do Relat6rio Preliminar de Auditoria n。  
11/2015 - DIRAG-JJSCJJCGDF, correspondente ao item 4.1 da Nota de 
Auditoria no 04/2012 - DIRAG/CONAG/CONT・STC): a equipe de auditoria 
identificou a realiza9且o de despesa com manuten9甘o de arquivos deslizantes 
(processo n 151.000049/2011) classificada no Programa de Trabalho n。  
13.391.6219.2463.0004 - Divulgado da Bistria do Dおfrito Federal e 
PJDE, enquanto, no respeit'vel entendimento daquela equipe, deveria ter 
sido classificada no Programa de Trabalho no 13.122.6003.8517.9654 ー  
Manutencdo de Servios Administrativos Gerais. A equipe de auditoria 
血formou ainda que tal discrepdncia acerca da class j/Icaao incorretaル珂  
ver j/Icada por conta da Tomada de Contas do exerccio anterior口011). A 
este respeito, o Memorando n 4/2015 - GEOFI-UAG/ArPDF, de 13 de 
maro de 2015 (Anexo II) e oj自  citado Oficio n 110/2013 - ArPDF (Anexo 
'Jill) apresentam a justificativa e providencias ora adotadas. 
Oportuno ressaltar que os arquivos deslizantes no se referem aos servi9os 
administrativos, mas sim' atividade-fim do 6 rgo, uma vez que utilizados 
para acondicionar e organizar a documenta戸o de carter hist6rico do 
Distrito Federal. Quanto h reincidencia, o Oficio 0 110/2013 - ArPDF 
informa que a despesa em questo, do exercicio de 2012, foi realizada antes 
da emiss各o do relat6rio relativo' TCA 2011. No obstante, no Oficio n 
110/2013 - ArPDF consta ainda a informa9豆o sobre o acatamento das 
recomenda96es exaradas, tendo sido a poca emitido o Memorando n。  
22/2013 - GAB/ArPDF, de S de setembro de 2013 (Mexo LX), para 
observa9ao dos setores respons白veis. 

An貞lise do Controle Interno 

A equipe de auditoria entende que o Programa de Trabalho n 
13.391.6219.2463.0004 ・  Divulga 谷o da Histria do Distrito Federal e RIDE-DF se mostra 
incompatvel com os servi9os de manuten9甘o de arquivos deslizantes, por ser tratar de 
servi9os relacionados a atividade meio da Unidade, e o programa citado tern a fun9査o de 
atingir uma das atividades finalisticas do ArPDF. Portanto, mantemos o ponto de auditoria 
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Recomenda,ho 

a) atentar para a classificaao adequada da despesa no programa de trabalho 
adequado a natureza do objeto, de acordo com as normas do Decreto n 32.598/2010, 
observando que o emprego irregular das verbas p丘blicas incorre em infra9甘o contra a 
Administra95o Phblica; e 

b) efetuar a execu9乞o or9amentria de acordo o planejamento das despesas 
para o exercfcio corrente, evitando incorrer em gastos que desequilibrem o or9amento da 
Unidade, de acordo corn o art. 48 da Lei Federal n。 4.320/64 e Decreto n.。  32.598/2010. 

2.2 - AUSENCIA DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO DE 
RATIFICAAO DE DISPENSA DA LICITACAO 

Fato 

No Processo n.。  151.000.031/2012, que trata da contrataao de servi9os de 
Buffet para 150 pessoas por meio de dispensa de 'licita5o, empresa AWR Produ96es 
Artisticas e Eventos Ltda., CNPJ 13.920.355.0001-40, no valor de R$ 7.871,50, verificou-se 
uma discrep含ncia na autoriza5o da despesa assinada pelo Superintendente, na qual ele 
adjudica e autoriza a Dispensa de Licitaao. 

Tal fato se repetiu no Processo n 151.000.003/2012, que trata de contrata o 
de empresa para fornecimento e coloca9ao de grades de feno, empresa M M LC FORROS 

DE PVC LTDA ME, CNN n' 12.218.584/0001-55, R$ 6.854,00, com dispensa de licitaao. 

N豆o h nossibilidade de adjudicar uma dispensa de licitaao, pois o ato 
apontado pelo art. 26 da Lei 8・666/93 e a ratitica9豆o cia dispensa peia responsavel que autoriza 
a despesa. 

A adjudica9巨o 6 a entrega, a atribui9ao, do objeto da licita9ao ao licitante 
vencedor do certame. Opera objetivamente quanto ao objeto da licita9o. N百o traz, 
necessariamente, o sentido de outorga, mas o de garantia de um direito. Assim, ela tem 
conex言o com o objeto e nao corn o ato de dispensa, conforme se depreende do Inciso VII do 
artigo 38 da Lei n.。  8.666/93. As dispensas e inexigibilidades de licita 三o somente adquirem 
efic自cia com a posterior publicaao em Dirio Oficial, com a devida autoriza 甘o da 
autoridade competente. 

Diante das constata6es tem-se que houve falha na organiza 言o do processo e 
consequentemente ineficcia dos atos nele produzidos diante da ausencia nos autos da 
publica 含o da ratifica 巨o da dispensa de licita9ao pela autoridade competente. 
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Causa 

- falta de servidores devidamente capacitados; e 

- erro no ato de autorizaao da despesa. 

ConsequEncia 

Inefic自cia do ato de autoriza 言o de despesa. 

Manifesta恒o do Gestor 

・ Ausencia de publicac五o do documento de ratificac且o de dispensa da 
licita恒o (item 2.2 do Relatrio Preliminar de Auditoria n。  i 1/20 15 ー  
DIRAG-JJSCJICGDF, correspondente ao item 4.2 da Nota de Auditoria n 
04/2012 - DIRAG/CONAG/CONT・STC): Na anlise do processo n 
151.000031/2012, a equipe de auditoria constatou a aus6ncia de publica9言o 
da ratifica9ao de dispensa de licita叫o. A este respeito, o Oficio n。  110/2013 

ArPDF destaca as dificuldades a poca observadas, sendo que os 
documentos inseridos nos processos foram confeccionados a partir de 
modelos padro disponjveis no 6 rg且o. Nao obstante, foi informada a emisso 
do Memorando n。  21/2013 - ArPDF, de 5 de setembro de 2013 
(encaminhado え  Assessoria Jurdica) (Anexo X) e do Memorando n。  23/2013 
- ArPDF, de 5 de setembro de 2013 (encaminhado a ento Coordena9ao de 
Administra9五o Geral, hoje Unidade de Administra9o Geral) (Anexo XI), 
alertando para a necessidade da observa9豆o da formalidade. A este respeito, 
porm, a Assessoria Juridica deste 6 rgo j' alertou, em outras oportunidades 
e earn o m'ximo respeito ao entendimento da equipe de auditoria, que a 
ratifica 吾o da dispensa de licita95o, na forma exigida pelo artigo 26 da Lei n。  
8.666/93, somente 6 devida para os processos de licita9ao formalizados com 
fundamento no artigo 24, incisos ifi e ss. da Lei n 8.666/93 (no que 
pertinente). No caso concreto analisado pela equipe de auditoria, porm, a 
dispensa de licita9五o ficou fundamentada no inciso II do artigo 24 da Lei O 
8.666/93, relativo a compras de pequeno valor, n言o sendo necessria a 
ratifica 豆o, s.m.j., na forma expressamente prevista na reda9置o do artigo 26 
da Lei n。  8.666/93, no constando tal exigencia no Parecer n 726/2008 ー  
PROCADIPGDF, com efeitos normativos atribuidos pelo Despacho de 15 de 
abril de 2009, do Governador do Distrito Federal (DODF n 73, de 
16/4/2009). 

An豆lise do Controle Interno 

Concordamos com os argumentos do auditado neste ponto de auditoria. 
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2.3 - AUSNCIA DE PROJETO. BASICO E PROPOSTAS 
COMERCIAIS SEM ASSINATURA E DETAIJT4MENTO DO PRODUTO 

Fato 

Em anlise ao Processos n 151.000.014/2012, que trata da contrata9ao de 
servi9os de Buffet para 200 pessoas alusivas ao lan9amento do evento Ano da Preserva o, 
foi contratada a Empresa Suprema Consultoria e Eventos Ltda. ー  ME, CNPJ 
14.038.840.0001-58, no valor de P.S 7.890,00, Processo no 151.000.006/2012, empresa AWR 
Produ96es Artisticas e Eventos Ltda. Me, CNPJ 13.920.355.0001-40, no valor de 
R$ 7.850,00, que tamb6m trata de contrata9甘o de servi9o de Buffet, para 150 pessoas e 
Processo n 151.000.031/2012, AWR Produ6es Artsticas e Eventos Ltda. Me, CNPJ 
13.920.355.0001-40, que trata de contrata9言o de servi9o de coquetel para abertura da 
exposi戸o, para 150 pessoas, no valor de R$ 7.870,00, verificou-se que n甘o houve Projeto 
Bsico ou documentos aptos a especificar detaihadamente os itens e servi9os contratados a 
serem prestados. 

No Processo n 151.000.014/2012, fi. 02, a empresa CS Organizaao de 
Eventos enviou proposta em 24/01/2012, sem assinatura e sem especificar que servi9os e itens 
que seriam oferecidos, apenas colocando o item coquetel ao custo unitrio de R$ 39,90 
resultando num total de R$ 7.980,00 para 200 pessoas. A empresa Suprema, fis. 03 e 04, 
enviou proposta dia 24/01/2012 nos mesmos moldes da anterior, com lista de aperitivos e 
bebidas cobertos pela proposta sem defini96es de quantidades num valor total de R$ 7.890,00. 
A empresa Santa Felicidade Estrutura para Eventos, fi. 05, enviou proposta, sem data e sem 
assinatura, no valor unit自rio de R$ 39,95 resultando em R$ 7.990,00 para 200 pessoas sem 
especificar os produtos oferecidos nem as quantidades. Constata-se o descumprimento ao art. 
6。  da Lei 8.666/93, no que tange aos requisitos necessrios ao projeto bsico. 

Vale ressaltar que no Processo n 151.000.006/2012, com evento a ser 
realizado no dia 17/01/2012, observou-se que a solicita 芭o do servi9o, fi. 01, as propostas 
comerciais, fis. 02/06, a informa 言o de saldo, fi. 08, a autoriza9甘o para efetuar despesa, fl. 12, 
o parecer jurdico, fi. 16 e a nota de empenho, fi. 23, foram todos emitidos no dia 17/01/2012. 
Ou seja, todos efetivados no dia da realiza 甘o do evento. 

No Processo n 151.000.004/2012, que trata da contrata9ao de empresa 
especializada em fornecimento e montagem de divis6rias, nao hd especifica9ao adequada do 
objeto da compra, alem de nao informar as quantidades e o custo unit自rio estimado dos 
materiais e servi9os. Consta nos autos, 11. 02, apenas uma referencia, no item 2.5, uma 
estimativa para a contrata9ao, com valores inferiores a R$ 8.000,00, sem demonstrar como 
chegou a essa conclus豆o. Tal fato contraria o previsto no inciso IX, do art. 6。, da Lei n 
8.666/93. 
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As quantidades e descri9吾o dos materiais s6 sao verificadas na proposta da 
fornecedora (empresa MMCL Forros e PVC Ltda. ME, CNPJ no 12.218.584/0001-55), fi. 06, 
que especifica o objeto como sendo 76 metros de divis6rias com vidro ventilada, um painel de 
vidro e tres portas ao pre9o total de R$ 7.070,00. Por6m, a nota fiscal n 0001, de 10/02/2012, 
fl. 29, descreve o objeto como sendo: 76 metros de divis6ria naval, espessura 35, branca com 
vidro ventilado e 3 portas divis6rias navais brancas de espessura 35, o que demonstra a falta 
de coerncia entre as informa6es dos documentos em fun きo da no especifica9きo e 
detalhamento adequados no projeto bsico, que deveria ser o orientador do procedimento. 

Cabe mencionar que n含o se identifica nos autos o meio pelo qual foram 
solicitadas as propostas de pre9o. 

Causa 

Falta de servidores devidamente capacitados. 

Consequencia 

Descumprimento ao que preceitua o inciso IX do art. 6。  da Lei 8.666/93, 
causando a impossibilidade de uma avalia叫o mais precisa do custo, quanto a sua 
compatibilidade com o mercado. 

Manifesta恒o do Gestor 

ー  Aus6ncia de projeto b'sico e propostas comerciais sem assinatura e 
detalhamento do produto (item 2.3 do Relat6rio Preliminar de Auditoria n 
11/2015 - DIRAG-IISCJICGDF, correspondente ao item 4.3 da Nota de 
Auditoria n 04/2012 - DIRAG/CONAG/CONT-STC): A este respeito, o 
Oficio n。  110/2013 - ArPDF apresentou os seguintes esclarecimentos, os 
quais transcrevo na i ntegra: 

Na anAlise dos processos n。  151.000014/2012 (contrata きo de servi9o de 
Buffet) e 151.000004/2012 (coloca95o de divis6rias) foram identificadas 
impropriedades relativas' numera 三o de folhas e ausencia de especifica9o 
correta do objeto em projeto b自sico. 

Em aten9言o, remeto cpia do processo n。  151.000014/2012, com a 
comprova9臣o das corre96es realizadas na numera 乞o das respectivas folhas. 
As justificativas constam no verso das folhas 19 e 25. 

Outrossim, informo que foi emitida a Circular no 2/2013 - ArPDF, de 6 de 
setembro de 2013, encaminhada aos setores administrativos deste6 rg言o, 
com orienta6es quanto 自  elabora9石o de Projetos Bsicos, com aten9乞o' 
forma prevista no artigo 6。  da Lei n。  8.666/93. 
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Quanto ao planejamento dos eventos, importante consignar que, at 2012, o 
Arquivo P'blico do DF no realizava exposi96es em 6 rghos p丘blicos, com 
divulga9乞o na midia, coquetel, folder, etc. 

Planejadas desde 2011, essas exposi96es dependem de parcerias com 
diversos 6 rg甘os, pois o ArPDF n'o conta com uma equipe especializada em 
eventos culturais, O Arquivo Phblico prop6e o tema da exposi9豆o e a 
realiza9ao da pesquisa histrica. O projeto expogrfico e a impress豆o da 
exposi9ao dever ser feita pelo 6 rg豆o parceiro. Portanto, nきo 6 possvel 
prever um calendrio antecipado de exposi96es, at porque possuimos um 
oramento bastante limitado. 

De todo modo, foi emitido o Memorando n。  17/20 13 - ArPDF, de 6 de 
setembro de 2013,h Coordenaao de Educa9五o e Cultura deste 6 rgo, 
solicitando reunir as informa96es necess'rias A elabora9五o de calend自rio 
anual com os eventos de interesse deste ArPDF, para o devido planejamento, 
tanto quanto possvel. 

Por conseguinte, quanto ao objeto dos achados tem-se a consignar 
que: 

- Quanto ao Processo n。  151.000.014/2012 

O Buffet contratado foi realizado para 200 pessoas, com fornecimento dos 
itens constantes do documento de folha 4 do processo cuj a c6pia seguiu 
anexa, que descreve o cardpio, as bebidas, os materiais e estrutura, bem 
como os servi9os disponibilizados no atendimento. 

Ocorre que, costumeiramente, os servi9os de Buffet n吾o indicam quantidade 
exata de itens a serem fornecidos, at porque h自  varia 言o do consumo, de 
pessoa para pessoa. Assim, t五o somente, esses servi9os tem o pre9o cobrado 
de acordo com a quantidade de pessoas, proporcional variedade de bebidas 
e comidas servidas, O risco pelo neg6cio d da empresa, que deve planejar a 
quantidade servida, de acordo com o nmero de pessoas informado, de modo 
que n豆o falte nem sobre alimentos e bebidas. 

Assim, o projeto bsico e as propostas recebidas refletem as prticas de 
mercado, cuja compatibilidade dos pre9os est comprovada pela presena 
dos oramentosjuntados ao processo. 

Pela especifica 豆o foi possvel conhecer a necessidade da Administra9乞o e 
emitir o oramento para o servi9o. Os itens oferecidos constam do processo. 
A respectiva fatura est devidamente atestada. N'o houve prejuzo ' 
competitividade - uma vez que o mercado como um todo se comporta dessa 
forma -, e a proposta selecionada foi a mais vantajosa para a Administra9ao, 
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de forma impessoal. Desse modo! s.m.j., a especificac言o atingiu o seu 
objetivo, pois conteve os elementos necessrios e suficientes, com nvel de 
precis百o adequado. para caracterizar o servico. 

ー  Quanto ao Processo it 151.000.004/2012 

Neste ArPDF n首o h自  servidores que possam executar a tarefa de medir o 
espa9o no qual se pretendia colocar as divis6rias. Tamb6m nao h自  
especialistas em determinar a espessura das divis6rias. O que havia era uma 
necessidade identificada - divis豆o de ambientes por meio de coloca9昏o de 
divis6rias. 

Assim, foi elaborado projeto bsico, com as especifica96es concernentes ao 
local, tendo-se especificado que as divis6rias seriam colocadas na sala 26. 
Ou seja, no se trata de aquisi9ao de divis6ria, mas de servico de coloca o 
de divisrias, com fornecimento de material. 

Por conseguinte, elaborado o Projeto Bsico, foi solicitado o oramento, 
cujas medidas foram obtidas com a presen9a dos t6cnicos das empresas. Ou 
seja, n豆o houve a determina4ao de uma espessura padrao, mas as empresas 
ofereceram as divis6rias que tinham a disposi 五o, e A Administra9百o P'blica 
coube verificar se tais divis6rias atendiam 自  necessidade - n百o apenas a partir 
do pre9o, mas tamb'm da qualidade do material, o que inclui a sua 
espessura. O foco foi o servi9o, e n且o somente o material. 

Todas as empresas que cotaram pre9os o fizeram para o mesmo espa9o. A 
proposta impessoalmente selecionada foi a mais vantajosa para a 
Administra9百o, para divis豆o de ambientes no prdio deste ArPDF, mediante 
coloca 甘o de divis6rias na sala 26. A compatibilidade dos pre9os com o 
mercado est devidamente demonstrada e o servi9o foi devidamente 
prestado. 

Outrossim, a espessura das divis6rias colocadas 6 padro para ambientes de 
trabalho, e pode ser encontrada em muitos outros contratos firmados com o 
Doder nbblico. nor exemolo. com  o Instituto Federal de Educac言o. Ciencia e 
lecnologia ao too uranue ao sun InDunal ae .Jusuca cio Acre. iriouna. 
(Joverno ao bstaclo cio too ae .uaneirrn, IriDunal ae justi9a ae oanta 
Catarina4, Minist6rio Phblico do Distrito Federal e Territrios5, etc. 

Ademais, pela leitura do artigo 6。  da Lei n。  8.666/93, em seu inciso IX, 
percebe-se que o legislador pretendeu defmir o projeto b'sico para objetos 
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de maior vulto. Em pequenos objetos h自  dificuldade em aplicar o referido 
texto em sua integralidade. Dc todo modo, no caso concreto a descric乱o 
conteve os elementos necess五rios e suficientes, com nvel de preciso 
adequado, para caracterizar o servico. 

Por fim, as divis6rias foram devidamente colocadas e ainda permanecem 
instaladas no local, como tamb6m, ser' objeto de ponderaao com o Diretor 
Presidente da Novacap os encaminhamentos ulteriores tendo em vista a sada 
definitiva do ArPDF das dependencias do ArPDF em meados de 
Mar9o/Abril do ano de 2015. 

Conclus豆o 

Desse modo, considerando que a nota de auditoria trata de oportunidade 
preliminar, bem como o disposto no artigo 213, inciso I da LC 840/2011, 
remeto os documentos anexos, para anlise dessa equipe de auditoria, 
mormente, quanto a necessidade ainda de abertura de sindic含ncia. Nessa 
toada, os processos de n。  151.000.006/2012 e o de n。  151.000.031/2012, 
conforme oficio da Casa Civil em anexo, possivelmente, sero objeto de 
sindic含ncia. 

A este respeito acrescenta-se que, por meio do Oficio n。  44/2015 ー  
GAB/ArPDF, de 19 de fevereiro de 2015 (Mexo Ill), foi encaminhada cpia 
do Relat6rio Prel1m4nnr de Auditoria n 11/2015 - DIRAG-rJSCIICGDF 良  
Casa Civil da Govemadoria do Distrito Federal,6 rg巨o ao qual este ArPDF 
encontraLse vinculado por for9a do Decreto n。  36.236, de 1o de janeiro de 
2015, artigo 13,§ 3, inciso I, com solicita9'o da instaura95o do 
procedimento instado, cujo atendimento consta informado por meio do 
Oficio n 05/2015 - ASSESP/CACI, de 23 de fevereiro de 2015 (Mexo W). 

An言lise do Controle Interno 

Em anlise ao Processo n 151.000.014/2012, que trata da contrata9ao de 
servi9os de Buffet para 200 pessoas, constatamos que seria possivel prever a quantidade de 
itens a serem consumidos pelos participantes, ou seja, o consumo poderia ser estimado por 
pessoa. 

Na manifesta95o do auditado referente ao Processo n。  151.000.004/2012, a 
justificativa que n豆o existem servidores que poderiam medir o espa9o para a coloca9乞o de divis6rias 
no 6 plausvel, pois trata-se de uma medida bsica de base e altura. 
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Diante do exposto, manteremos nossos apontamentos. 

Recomendaf云o 

Elaborar Projetos Bsicos detalhados, quando da contrata 乞o de servi9os, com 
elementos que possam servir de caracteriza9乞o adequada do objeto e posterior julgamento de 
propostas, com critrios objetivos, que embasem com responsabilidade a decisao da 
autoridade competente acerca da contrata9ao, de acordo com o art. 6。  da Lei n.。  8666/93. 

2.4 - AUS血NCIA DE PLANEJAMENTh NAS AQUISICOES DE 
PASSAGENS AREAS E DESAPARECIMENTO DO VOL.11 DO PROCESSO 

Fato 

No Processo n.。  151.000.052/2012, a Administra9甘o da Unidade contratou a 
empresa Santa Edwiges Turismo Ltda. ー  ME (CNPJ: 09.215.207/0001-58), valor global de 
R$ 24.440,64, a fim de emitir passagens areas para os servidores em viagem a trabalho. 
Contudo, observamos que as solicita6es de bilhetes para os eventos de interesse do Arquivo 
P亡blico do DF, geralmente s五o feitas a poucos dias do evento de interesse, chegando a 
algumas vezes a 02 dias antes. Esse procedimento pode onerar substancialmente o valor pago 
em passagens a6reas, j自  que com a aquisi9ao realizada em data pr6xima ao evento tem-se a 
tend己ncia de os valores ficarem mais caros do que se comprados com antecedencia e 
planejamento. 

Como exemplo, no Processo n。  151.000.052/2012, 	o Superintendente 
autorizou a compra de 03 (trs) passagens adreas no dia 09/03/2013 de Brasilia ao Rio de 
Janeiro (ida e volta) por R$ 1.114,31 a unidade. Em pesquisas realizadas nos sites das 
companhias areas nacionais verificamos que o pre9o das passagens de ida e volta, no trecho 
Brasilia - Rio de Janeiro custam cerca de R$ 550,00 (em m6dia - ida e volta), quando 
adquiridas com 30 (trinta) dias de antecedencia. Desse modo, constatamos que a ausencia de 
planejamento onerou o errio, neste caso, em mais de 50% na compra dos bilhetes. 

Nesse sentido, jd se manifestou o TCDF por meio da Decis甘o n.。  853/2007 na 
qual recomenda que: 

Que se adote as devidas providencias no sentido da elabora9甘o de 
procedimento de padroniza o, no 含  mbito de sua competencia, da rotina de 
aquisi96es de passagens a6reas, com vistas' redu9託o de custos nesse 
segmento, em fun9ao de melhor planejamento de gesto, a exemplo do 
procedimento normatizado levado a termo na esfera federal, por meio da 
Portaria n 98/2003 do Minist6rio do Planejamento, Or9amento e Gest'o. 

Por sua vez, a Portaria n.。  98/2003 do Ministdrio do Planejamento, Oramento 
e Gesto prev o que se segue: 
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(...) 

Art. 2。  Determinar aos 6 rgos e entidades da Administra9ao Phblica federal 
direta, aut'rquica e fundacional a redu9をo de gastos com a emiss甘o de 
bilhetes de passagem a6rea e a observncia dos seguintes procedimentos: 

I - a viagem deve ser programada com antecedencia mnima de dez dias; 
(...) 

Na segunda fase da Tomada de Contas Anual solicitamos o Processo 
n.o 151.000.052/2012 para reexame por meio da Solicitaao da Auditoria no 10/2013, de 
12/09/2013, no entanto, nao foi encontrado pela Administraao para ser disponibilizado para 
an引ise. 

Causa 

Ausencia de planejamento na compra de passagens areas. 

Consequencia 

Prejuizo ao errio estimado em R$ 564,31. 

Manifestafao do Gestor 

Ausencia de Planejamento nas aquisic6es de passagens areas e 
desaparecimento do vol. II do processo (item 2.4 do Relat6rio Preliminar de 
Auditoria n 11/2015 - DIRAG-JJSCl/CGDF, correspondente ao item 4.4 da 
Nota de Auditoria n 04/2012 - DIRAG/CONAG/CONT-STC): A este 
respeito, o Oficio n 110/2013 - ArPDF apresentou os seguintes 
esclarecimentos, os quais transcrevo na integra: 

Na an'lise do processo n。  151.000052/2012, foi identificado que a 
solicita叫o de passagens a'reas tem sido feita em intervalo exguo em 
relaao ' data da viagem, o que pode ocasionar maior custo phra a 
Administra9五o. 

A este respeito, esclare9o que nem sempre os eventos que ensejam a 
participa 言o deste ArPDF so divulgados com antecedencia. Na realidade, 
sabe-se que, normalmente, na maioria dos eventos realizados, a divulga9o 
maior se d' quando faltam poucos dias para o acontecimento. Ademais, 
falamos de eventos realizados em outros entes federativos, havendo 
limita9豆o, portanto, especialmente quanto ao conhecimento de sua 
divulga9五o. 

Al6m desses fatores, a passagem area somente 6 solicitada ap6s autoriza9o 
do afastamento, na forma do Decreto 0 29.290/2008. 
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N豆o obstante, pelo Memorando n。  18/2013 - ArPDF, de 6 de setembro de 
2013, solicitamos a Assessoria Jurdica a elabora'o de circular com 
orienta96es pertinentes ao afastamento de servidores para participa 五o em 
cursos, congressos e similares, dentro e fora do DF, considerando o disposto 
no Decreto n 29.290/2008 e demais normativos aplic自veis, bem como em 
pareceres da Procuradoria Geral do DE pertinentes a mat6ria, em especial 
sobre os prazos a serem observados, documentos a serem apresentados, 
fluxo processual e despesas passveis de pagamento pela Administra 言o e, 
quanto a estas, os procedimentos devidos - o que inclui os procedimentos 
necessrios para aquisi9巨o de passagens areas, de modo que sej a observada 
a antecedncia devida. 

A este respeito 6 importante acrescentar que foi solicitada a revis百o dos 
processos autuados neste ArPDF entre os exerccios de 2011 a 2014, cujo 
relatrio do trabalho realizado segue em c6pia, para comprovar a 
provid6ncia adotada por este6 rg'o para que a falha n言o se repita (Mexo V). 
Ademais, conforme informado, por meio do Oficio no 44/2015 - 
GAB/ArPDF, de 19 de fevereiro de 2015 (Anexo ifi), foi encaminhada c6pia 
do Relat6rio Preliminar de Auditoria n 11/2015 - DIItAG-1/SCJICGDF a 
Casa Civil da Govemadoria do Distrito Federal,6 rg豆o ao qual este ArPDF 
encontra-se vinculado por fora do Decreto n 36.236, de 10 de janeiro de 
2015, artigo 13,§ 3, inciso I, com solicita叫o da instaura9io do 
procedimento instado, cujo atendimento consta informado por meio do 
Oficio n05/2015 1 ASSESP/CACI, de 23 de fevereiro de 2015 (Mexo W). 

An'lise do Controle Interno 

Embora a Unidade em sua manifestaao tenha demonstrado pr -atividade 
na solu5o do problema apresentado, refor9amos que a aus己ncia de planejamento para 
aquisi9ao de passagens a6reas para servidores da Unidade elevou as despesas para o errio e a 
ocorr6ncia de extravio do Vol. II do Processo n.。  151.000.052/2012, demonstra a 
desorganizaao administrativa do Arquivo Phblico durante o exercicio de 2012. Portanto, 
mantemos o ponto de auditoria. 

Recomenda恒o 

a) atentar para o adequado planejamento das aquisi96es de passagens a6reas de 
forma a obter o melhor custo beneficio para a Administra 含o P自blica, conforme a Lei n.。  
8666/93 e a Decisao n.。  853/2007 do TCDF; e 

b) envidar esforos para localiza9五o do processo desaparecido (Processo 
n 151.000.052/2012), e para o caso de sua nao localizaao, apurar responsabilidade 
disciplinar, nos termos da Lei Complementar no 840/2011; e 
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e) Adotar providencias no sentido de promover o ressarcimento ao errio no 
valor estimado de R$ 564,3 1, face a entao aquisi叫o mais onerosa. 

2.5 - POSSVEL DIRECIONAMENTO DE CONTRATAAO E 
AUSENCIA DE NOMEAAO DE EXECUTOR 

Fato 

No Processo n 151.000.014/2012, acerca da contrata9甘o de servi9os de Buffet 
com a empresa Suprema Consultoria e Eventos Ltda. (CNPJ: 14.038.840/000148), verificou- 
se aue as nronostas das emuresas ofertantes foram enviadas ao Diretor de Administraco 
uerai, さ  r.一，  que eiaoorou o mapa comparativo ce pre9os acostaco a roma to. 
As proj,ostas foram das seguintes empresas: CS Eventos no valor de R$ 7.980,00, Suprema 
no valor de R$ 7.890,00 e a empresa Santa Felicidade no valor de R$ 7.990,00. 

De acordo com o Memorando n.。  14/2012 - SUP, de 23/01/2012 (folha 01), 
assinado peio Superintendente do Arquivo P亡blico do DF, o evento ocorreria em 25/01/2012, 
porm o Parecer Jurdico 006/20 12, com data de 3 0/01/2013, acerca da anlise da viabilidade 
da contrata9吾o (fi. 16) informa que o evento ocorrer em 13/02/2012, no entanto a fl. 15 do 
documento a ASTEC da Unidade se contradiz e afirma que o evento seth dia 25/01/2012, ou 
seja, caso o evento tenha ocorrido neste dia o Parecer Jurdico foi elaborado ap6s o evento, 
descumprindo a Lei n 4.320/64, que determina que no exista despesa sem pr6vio empenho. 

A Nota de Empenho n.。  2012NB00034 (fi. 19) tem data de 13/02/2012, o que 
corrobora a indefini9ao da data do evento. Al6m disso, o endereo da fornecedora na NE 
(Quadra 103 conj. 7 Casa 9)6 o da empresa CS Organiza9ao de Eventos, que n甘o foi a 
vencedora. Tamb6m consta na Nota de Empenho que o evento se deu em 13/02/2012, 
conforme o campo especifica o. 

Segundo "releases" de midias diversas da SEPLAN, SEDHAB e uma terceira 
no identificada constantes do processo (fls. 23 a 27), o evento se deu em 25/01/2012, no 
entanto, no constam nas lotos e nos textos confirma96es acerca da realiza9言o do Buffet nem 
o total de pessoas atendidas no evento. A Nota Fiscal (11. 27) foi emitida em 13/02/2012 e 
atestada na mesma data sem matrcula ou nome de quem a atestou. Por compara9ao da 
assinatura com outras constantes do processo verificou-se que a assinatura 6 do Diretor da 
Administraao Geral, a poca dos fatos, que foi o mesmo que solicitou as propostas. 

No Detalhamento da Nota de Lan9amento (fl. 32), emitida em 17/02/2012, 
consta que o evento ocorreu no dia 13/02/2012. Cabe ressaltar que as 03 propostas das 
empresas concorrentes definem a data do evento em 25/01/2012. 
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Outro fato constatado foi que o representante das empresas Santa Felicidade e 
Suprema 6 a mesma pessoa, Sr. Walter Pureza Jnior, de acordo com publica96es de contratos 
assinados com DF em outras ocasi6es e documentos constantes do processo relacionadas 
abaixo: 

No DODF fl.0 114, de 16/11/2010, pag. 19, consta publica 含o de 
extrato de Contrato n.。  54/2010, celebrado entre a Regio 

Administrativa de Taguatinga e a empresa Santa Felicidade Estrutura 
para Eventos Ltda., tendo como representante legal da contratada o Sr 

No DODF fl.0 80, de 28/04/2010, pag. 31, consta a publica弾o 
do extrato do empenho 2010NE00200 relativo a locaao de tendas 
celebrado entre a Administra 甘o Regional de Brazl含ndia e a empresa 
Santa Felicidade estrutura para Eventos Ltda., tendo como 
representante legal da contratada o Sr. 

Proposta oramentria da empresa Suprema Consultoria e 
3 do processo em tela subscrito pelo Sr. 
assinatura, de 24/01/2012; 

Proposta oramentria da empresa Santa Felicidade na folha 05 
do processo em tela com a informa きo de que ela foi elaborada por 
~", por6m sem a assinatura, datado de 25/01/2012. 

Diante dos fatos aqui elencados, da ausencia de um relatrio detalhado com 
registro fotogrfico do evento e das discrep含ncias acerca da data do evento nos diversos 
documentos que comp6em o processo, tem-se que no h自  comprova9ao legitima da realiza9o 
do evento ou da necessidade dos servi9os prestados, al6m disso, os documentos demostram 
possfvel direcionamento da contrata9ao e alinhamento de pre9os para privilegiar empresa 
contratada j' que a diferen9a entre os pre9os foi de centavos. 

Causa 

Falta de servidores devidamente capacitados. 

Consequencia 

No comprova9五o da compatibilidade dos pre9os pesquisados com os 
praticados no mercado. 

Manifesta戸o do Gestor 

Indicios de direcionamento de contratac言o e ausencia de nomeac五o de 
executor (item 2.5 do Relatrio Preliminar de Auditoria no 11/2015 ー  
DII(AG-JISCJJCGDF, correspondente ao item 4.5 da Nota de Auditoria n 
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04/2012 - DIRAG/CONAG/CONT-STC): A este respeito, o Oficio if 
110/2013 - ArPDF apresentou os seguintes esclarecimentos, os quais 
transcrevo na ntegra: 

Na analise do processo if 151.000014/2012, a equipe de auditoria observou 
a divergncia quanto' informa9五o da data de realiza9io de evento, cujo 
buffet foi contratado mediante o processo citado. 

A esse respeito, informo que o evento foi realizado no dia 25 de janeiro de 
2012, e o servi9o de Buffet foi regularmente prestado, para atendimento a 
200 pessoas, conforme Nota Fiscal devidamente atestada nesse sentido. Tal 
fato pode ser constatado com os servidores deste ArPDF presentes no local, 
e mesmo com participantes de outros 6 rg巨os. N言o obstante, foram solicitadas 
fotos' Assessoria de Comunica戸o do GDF, pelas quais se possa identificar 
a efetiva presta 言o do servi9o contratado, que, t言o logo recebidas, sero 
encaminhadas a essa equipe, para inteira elucida叫o. 

Quanto ao Projeto Bsico, foi mencionada a emiss百o de circular com 
orienta6es para a elabora95o do documento, conforme resposta ao mesmo 
item 4.3, sem olvidar que, s.m.j., no caso concreto constam os elementos 
necess貞rios e suficientes, com nivel de precis豆o adequado, para caracterizar 
o servi9o. 

Quanto ao alegado indcio de direcionamento da contrata9をo, com o devido 
respeito, s.m.j., n言o 6 o que se verifica nos autos. 

Inicialmente deve-se ressaltar que o processo foi devidamente instruido, 
mediante os documentos de praxe. N芭o h' comprova 乱o de tentativa em 
privilegiar empresa, uma vez que os oramentos foram obtidos do mercado, 
de forma impessoal. 

Ademais, tal conclusao - da tentativa de favorecimento - n自o pode ser 
presumida, e, para a sua considera 五o, seria necessria a comprova9瓦o do 
elemento subjetivo (dolo ou culpa). Da mesma forma, para a devida 
persecu戸o administrativa, seria necess白ria a comprova9豆o da materialidade 
do fato. 

Esta Administra o n巨o tem controle sobre os pre9os oferecidos. Outrossim, 
no era de conhecimento deste ArPDF a composi9百o social das empresas 
que encaminharam as propostas, uma vez que a informa 巨o nao consta dos 
oramentos, ' nico documento solicitado nessa fase de cota9百o de pre9os. 

Desse modo, nao se poderia falar em tentativa de favorecimento 
considerando apenas a existencia de falhas formais no processo, sem 
vislumbrar ao menos indicios da existencia do elemento subjetivo. 
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N言o obstante, reconhece-se a necessidade de aperfeioamento dos 
procedimentos - o que tambm demanda servidores capacitados, espa9o 
fisico para a sua lota9且o, oramento para o respectivo pagamento, 
permanente capacita9巨o, dentre outras providencias que n巨o esto presentes 
no caso concreto, nao por omissao desta gesto. 

Desse modo, considerando que a nota de auditoria trata de oportunidade 
preliminar, bem como o disposto no artigo 213, inciso I da LC 840/2011, 
remeto os documentos anexos, para an'lise dessa equipe de auditoria, a fim 
de verificar se remanesce a necessidade de instaura9且o de sindic含ncia, ap6s 
estas justificativas. 

A este respeito,6 importante acrescentar que, em atendimento a 
recomendaao exarada, foi encaminhada, por meio do Oficio n 44/2015 
GAB/ArPDF, de 19 de fevereiro de 2015 (Anexo 111), c6pia do Relat6rio 
Preliminar de Auditoria no 11/2015 - DIRAG-IISCIICGDF h Casa Civil da 
Govemadoria do Distrito Federal, rgo ao qual este ArPDF encontra-se 
vinculado por fora do Decreto n 36.236, de 10 de janeiro de 2015, artigo 
13,§ 3。, inciso I, com solicita9五o da instaura 五o do procedimento instado, 
cujo atendimento consta informado por meio do Oficio n 05/2015 ー  
ASSESP/CACI, de 23 de fevereiro de 2015 (Anexo IV). 

An'lise do Controle Interno 

Acatamos a manifestaao do auditado no tocante ao direcionamento de 
licita 言o. Contudo, o evento deveria ter sido comprovado por relatrio circunstanciado, 
comprovando sua realiza9甘o na data inicialmente programada. 

Recomenda戸o 

a) A Unidade doravante dever comprovar a realiza9豆o do evento por meio de 
relatrio circunstanciado, bem como por relat6rio fotogr自fico; 

b) nas contrata6es por dispensa a Unidade dever nomear executor para 
fiscalizar e acompanhar a contrata9o; 

d) adotar providencias junto a Subsecretaria de Tomada de Contas 
EspecialノCGDF para instaura9ao do Tomada de Contas Especial, nos termos da Resolu9芭o 
no 102/1998-TCDF, face ao prejuizo estimado no valor de PS 7.870,00 pela no 
comprovaao da presta 乞o dos servi9os. 
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2.6 - PAGAMENTO DE EVENTO SEM COMPROVA叫O DE 
REALIZA 】AO 

Fato 

Em anlise ao Processo n 151.000.031/2012, pode-se constatar irregularidades 
na autuaao e na contrata 言o do servi9o. Na folha 01, consta o Memorando n.。  002/2012- 
COEC de 02/03/2012 assinado pelo Coordenador de Educa9ao e Cultura, solicitando a 
contrataao de servi9o de coquetel para a abertura da exposi9ao Brasilia: "Mem6ria da 
Constru9谷o", a ser realizado na C自mara Legislativa em 07/03/2012 para um phblico de 150 
pessoas. 

A s folhas 02 a 07, constam as propostas das empresas AWR Produ6es e 
Eventos, CNPJ 13.920.355.0001-40, Sintesi Consult Ltda. e Santa Felicidade Estrutura para 
Eventos, datadas de 01/03/2012 (01 dia antes da solicita9ao), para o evento "Dia Internacional 
da Mulher" a ser realizado na NOVACAP em 08/03/2012 para 350 pessoas, ou seja, um 
objeto totalmente diferente do solicitado e sem qualquer nexo com as atividades da Unidade, 
ensej ando um desvio de finalidade do 6 rgao. 

Na folha 12, consta Mapa Comparativo de pre9os elaborado pelo DAG, Sr. 
Charlie RanRel. onde confirma a empresa AWR Produc6es como a melhor oferta no valor de 
K I.ど Ii,)(J (22,49 por pessoa). A roma i'i, o さ  zpermtenuenie ao Arqruo・, autonza a 
realiza 且o da desnesa e a emissao da Nota de Empenho vara a exposiCao "Brasilia Mem6ria 
da Constru9豆o". A tOlha 18, consta a Nota Fiscal 0U2, de 1211J312012, emitida pela AWK 
produ96es Artsticas e Eventos Ltda. ME, discriminando o servi9o de Buffet caf da manha 
referente ao evento "Dia Internacional da Mulher", no valor de R$ 7.870,00 e atestada pelo 
DAG na mesma data. O pagamento da NP ocorreu mediante a previsao de pagamento 
2012PP00112, de 09/04/2012, para o evento Dia Internacional da Mulher sem Ordem 
Banc自ria. 

Nao consta no processo qualquer comprova9乞o da realiza9きo do evento, pois 
no h relatrios, recortes de jornal ou fotos que o demonstre. Aldm disso, diante da confuso 
acerca dos diversos documentos que ora faz men9ao ao "Dia Internacional da Mulher", oraa 
exposi叫o "Brasilia Mem6ria da Constru9ao", nao h自  como constatar se o evento realmente 
ocorreu. 

Causa 

Falta de servidores devidamente capacitados. 
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Consequencia 

-irregularidade na autuaao e na contrata9ao do servi9o; e 

ー  prejuzo ao errio no valor de R$ 7.870,00. 

Manifesta戸o do Gestor 

ー  Indicios de pagamento a evento n五o realizado (item 2.6 do Relatrio 
Preliminar de Auditoria no i 1/20 15 - DIRAG-L/SCJICGDF, correspondente 
ao item 4.6 da Nota de Auditoria n 04/2012 - DIRAG/CONAG/CONT- 
STC): Na anlise do processo no 151.000031/2012 a equipe de auditoria 
verificou a aus6ncia de comprova 乞o da realiza9豆o de evento, cujo Buffet foi 
contratado mediante o processo citado. A este respeito, o Oficio n 110/2013 
ー  ArPDF apresentou as fotos relativas' ocasio, informando que o evento foi 
devidamente realizado, e o servio de buffet prestado, conforme nota声cai 
atestada Nきo obstante,6 importante acrescentar que, em atendimento 
recomenda9五o exarada no item em questo, foi encaminhada, por meio do 
Oficio o 44/2015 - GAB/ArPDF, de 19 de fevereiro de 2015 (Anexo III), 
cpia do Relatrio Preliminar de Auditoria no 11/2015 - DIRAG- 
IISCJJCGDF a Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal,6 rg吾o ao 
qual este ArPDF encontra-se vinculado por fora do Decreto n 36.236, de 1。  
de janeiro de 2015, artigo 13,§ 3。, inciso I, com solicita9ao da instaura9盲o do 
procedimento instado, cujo atendimento consta informado por meio do 
Oficio n05/2015 1 ASSESP/CACI, de 23 de fevereiro de 2015 (Anexo IV). 

An'lise do Controle Interno 

A Unidade realizou evento com alus言o ao "Dia Internacional da Muffler" para 
350 pessoas a ser realizado na NOVACAP, configurando o desvio de finalidade da 
contrata 言o, e ainda o planejado en um evento na C合mara Legislativa para 150 pessoas. A 
Unidade em sua manifesta9きo informa que "apresentou as fotos relativas a ocasi百o", contudo, 
nきo anexou em sua manifesta9ao as devidas comprova96es. Desta forma, mantemos a 
afirma叫o de que o pagamento de R$ 7.870,00 foi realizado sem a devida comprova9ao da 
realizaao do evento. Portanto, entendemos que o ponto de auditoria dever自  ser mantido. 

Recomenda真o 

Adotar providencias junto a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da 
CGDF para instaura 言o de Tomada de Contas Especial, nos termos da Resolu9谷o n 102/1998 
ー  TCDF, face aos prejuzos estimados em R$ 7.870,00. 
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2.7 - FRACIONAMENTO IRREGULAR DE LICITACAO 

Fato 

Em anlise aos Processos n.。  151.000.006/2012, 151.000.014/2012 e 
151.000.031/2012 (todos detalhados no item 2.3 retro), verificou-se que se tratava de objetos 
semelhantes, quais sejam de contrata9甘o de servi9os de Buffet, os quais ocorreram no 
intervalo de um mes e meio, por meio de dispensa de licitaao ao valor prximo do limite 
para a dispensa, sendo ainda que em dois deles a cota9ao foi apresentada por uma mesma 
empresa. Ocorre que tais servi9os deveriam ser contratados mediante licita 石o na modalidade 
convite, a qual daria a possibilidade de aumento da competitividade aldm da possibilidade de 
se obter proposta mais vantajosa para a Unidade decorrente da economia de escala. Tal pr言tica 
caracteriza o Fracionamento de despesas e favorecimento de empresas, burlando o 
procedimento licitatrio e atentando contra os requisitos da Lei 8.666/93. 

O TCU j' se posicionou acerca do fracionamento de licita9巨o em contrata96es 
semelhantes no teor do Ac6rdo fl.0 3.040/2008, quando decide que a escolha da modalidade 
deve ser com base nos gastos estimados para todo o perodo de vigencia do contrato, 
consideradas as prorroga96es previstas em edital. Significa dizer que se devem planejar as 
licita6es e escolher a modalidade que abarque o conjunto de gastos estimados e semelhantes 
para a escolha correta da modalidade de licita9甘o de acordo com o valor e caractersticas do 
o可eto. 

Causa 

- falta de servidores devidamente capacitados; e 

ー  aplica9ao indevida da legislaao. 

Consequencia 

Prejuzo estimado em R$ 23.610,00. 

Manifesta弾o do Gestor 

・ Fracionamento irregular de licitac6es (item 2.7 do Relat6rio Preliminar de 
Auditoria n 11/2015 - DIRAG-1/SCJJCGDF, correspondente ao item 4.7 da 
Nota de Auditoria n 04/2012 - DIRAG/CONAG/CONT-STC): A este 
respeito, o Oficio n 110/2013 - ArPDF apresentou os seguintes 
esclarecimentos, os quais transcrevo na i ntegra: 

Na an言lise dos processos n 151.000006/2012, 151.000014/2012 e 
151.000031/2012 a equipe de auditoria identificou o que chamou de "fuga"A 
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modalidade de licita9豆o, por se referirem a eventos realizados em datas 
aproximadas, para os quais foi contratado servi9o de Buffel mediante os 
processos citados. Tamb6m menciona o processo n。  151.000026/2012, 
referente え  digitaliza戸o de filmes, no qual foi realizado servi9o em 
quantidade menor do que a orada. 

Quanto aos processos 151.000006/2012, 151.000014/2012 e 
151.000031/2012 

A esse respeito, esclare9o que as datas dos eventos n五o eram conhecidas 
previamente. Por isso nao foi possvel adotar a modalidade de licita95o para 
o total da despesa, porquanto a necessidade ainda no estava identificada. 
Nesse sentido ajustificativa apresentada em resposta ao item 4.4. 

No obstante, ser providenciada a elaborac言o de Ata de Registro de Precos, 
de modo Que os servicos sejam solicitados por demanda. 

Outrossim, verifica-se que os objetos das contrata6es s甘o diferentes. 
Embora todos os processos se refiram え  realiza戸o de eventos, cada um' 
especifico para uma ocasi言o i mpar. S甘o horrios diversos, pblicos distintos 
e, portanto, n且o se trata do mesmo servi9o. 

Nesse sentido, a Lei n。  8.666/93, na excepcionalidade trazida pelo artigo 24, 
inciso 11, diz que 6 dispens'vel a licita95o para compras de valores dentro 
dos limites que imp6e, desde que n五o se refiram a parcelas de um mesmo 
servi9o compra ou aliena 吾o de maior vulto que possa ser realizada de uma 
so vez. 

Ora, como' possivel verificar, nao se trata de parcelas de um mesmo 
servi9o, j' que s巨o ocasi6es diferentes e, portanto, servi9os igualmente 
distintos entre si. E, da mesma forma, a contrata9五o n豆o poderia ser realizada 
de uma s6 vez, porque os eventos nao foram simultaneamente confirmados. 

Conclus豆o 

Por todo o exposto, concessa vnia, verifica-se n甘o ter havido o 
fracionamento irregular de licita弾o, uma vez que, na forma do artigo 24, 
inciso II da Lei n。  8.666/93, n且o se trata de parcela de um mesmo servi9o, 
cuja contrata9五o nio poderia se realizar de uma s6 vez. 

A supress言o quantitativa acima de 25% (vinte e cinco por cento) em rela9o 
ao total orado, nai ealidade, garantiu maior economia de escala a 
Administra9巨o, e, da mesma forma, resultou na utiliza9乞o racional dos 
recursos oramentrios e financeiros, uma vez que atendeu a necessidade 
observada, sem afastar-se do planejamento da digitaliza叫o total do acervo, o 
que se dar em parceria com a SCTI e FM. 
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Os servi9os foram devidamente prestados, as propostas selecionadas foram 
as mais vantajosas e a sua obten9五o se deu de forma impessoal. 

Desse modo, considerando que a v. nota de auditoria trata de oportunidade 
preliminar, bem como o disposto no artigo 213, inciso I da LC 840/2011 e 
artigo 1o da Resolu9五o n。  102/1998 ・  TCDF, remeto os documentos anexos, 
para anlise dessa equipe de auditoria, a fim de verificar se remanesce a 
necessidade de instaura9乞o do procedimento dos procedimentos 
recomendados, ap6s estas justificativas. 

Nao obstante aos esclarecimentos prestados,6 importante acrescentar que, 
em atendimento a recomenda叫o exarada no item em questo, foi 
encaminhada, por meio do Oficio n 44/2015 - GAB/ArPDF, de 19 de 
fevereiro de 2015 (Anexo ifi), c6pia do Relat6rio Preliminar de Auditoria n 
11/2015 - DIRAG-I/SCJICGDF a Casa Civil da Governadoria do Distrito 
Federal, 6 rgao ao qual este ArPDF encontra-se vinculado por fora do 
Decreto n 36.236, de 10 de janeiro de 2015, artigo 13,§ 3, inciso I, com 
solicita戸o da instaura弾o do procedimento instado, cujo atendimento consta 
informado por meio do Ofcio n 05/2015 - ASSESP/CACI, de 23 de 
fevereiro de 2015 (Anexo IV). 

An'lise do Controle Interno 

A Unidade afirma que os servi9os sao distintos, contudo, sao todos 
relacionados a servi9os de Buffet. Desta forma, entendemos que o ArPDF poderia ter 
planejado melhor a realizaao de diversos eventos dessa natureza e realizado a licita 巨o na 

forma adequada para o exercicio de 2012. 

Recomenda戸o 

a) observar nas pr6ximas contrata96es de obras e servi9os a modalidade de 
licita9甘o adequada, abstendo-se de 'fracionar" objetos assemelhados a qualquer ttulo, em 
observ合ncia ao art. 23,§ 5。, da Lei Federal n.。  8.666/93; 

b) doravante, evitar fuga da modalidade correta de licita9ao, em cumprimentoa 
legisla9ao j自  referida e, por analogia, em atendimento a Decis巨o n.。  1.156/2004 TCDF e 
Ac6rdao n.。  159/2012 TCU; 

c) caso se justifique a necessidade de "parcelatnento" do objeto, adotar a 
modalidade de licita9言o condizente com o total de recursos estimados para o total dos 
processos de objetos semelhantes; 
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d) Adotar providencias junto a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da 
CGDF para instaura9きo de Tomada de Contas Especial, nos termos da Resolu9ao n 102/1998 
ー  TCDF, face aos prejuzos estimados em PS 23.610,00. 

2.8 	ACOMPANHAMENTO PRECARIO DA EXECU叫O 
CONTRATUAL 

Fato 

No Processo n.。  151.000.052/2011 a Administra 甘o do Arquivo pblico do 
Distrito Federal contratou a empresa Santa Edwiges Turismo Ltda. - ME (CNPJ 
no 09.215.207/0001-58), por meio da adesao ao Pregao Presencial n 062/2011 - SEPLAN, 
com o objetivo de adquirir passagens a6reas, no entanto, a execu9ao contratual mostrou-se 
deficiente na medida em que nele faltam elementos fiscalizadores que comprovem a 
eficiencia do gasto p6blico com essas despesas. 

A Ordem de Servi9o n。  38, de 29 de novembro de 2011, designou o servidor 
matricula no 174.818-1 como executor do contrato de Prestaao de Servi9os (titular) e o 
servidor matrcula no 174.549-2 (suplente) do processo em epigrafe. Para este tipo de 
contrato, a Cartilha do executor do Contrato da SEPLAG/DF adota a forma de servi9os no 
continuados, at6 que seja dada outra orienta9言o. 

Na gestきo desse tipo de contrato, o executor deve certificar-se dos descontos 
aplicados, reavaliando sempre o contrato, em compara9査o com os descontos praticados no 
mercado. Considerando que este tipo de objeto no se trata de servi9o continuado, cabe ao 
executor verificar junto a rea interessada da necessidade de nova Licita9乞o. 

De acordo com a cartilha, ao executor cabe, ainda, verificar as autoriza96es de 
afastamento e deslocamento dos servidores contemplados pelas passagens areas, 
afastamentos disciplinados pelos Decretos n 29.290, de 22/07/2008 e n 21.564, de 
26/09/2000. 

O Edital de Pregao Presencial n.。  062/2011 - PREG O/SEPLAN, acostado s 
folhas 143 a 172 que rege o Contrato n.。  03/2011, de prestaao de servi9os de reserva, 
emissao, marea9きo e remarca 巨o, endosso e fornecimento de passagens areas, preve no Item 
2.1.18 do anexo I - Termo de Referencia o que se segue: 

1.18 No momento da emissao dos bilhetes, a CONTRATADA dever' 
enviar ao arquivo P丘blico do DF a tela com os dados visualizados, 
obedecendo ao seguinte procedimento: 
a) Realizar o acesso ao sistema de marcaao e emiss五o de bilhetes das 
companhias a'reas, onde constam as tarifas disponveis; 
b) capturar a tela que contem as tarifas, dando um comando print screen do 
teclado do computador, colando-a no corpo do e-mail a ser enviado ao 
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Arquivo P丘blico do DF. Este procedimento visa comprovar a tarifa mais 
vantajosa no momento da emiss言o do bilhete. (grifo nosso) 

Em anlise aos autos do processo, verificou-se nao haver comprovantes ou 
c6pias dos referidos e-mauls, assim no h como comprovar se os bilhetes emitidos pela 
empresa fornecedora do servi9o eram os mais vantajosos para a Unidade. Al'm disso, no 
constam nos autos relatrios de acompanhamento da execu9ao do contrato previstos pelo art. 
67 da Lei n.。  8666/93, pela Cartilha do Executor do Contrato da SEPLAG, pelo art. 41 do 
Decreto Distrital n.。  32.598/2010 e pelo Item 13.1 do referido edital de preg甘o que diz: 

13.1 A execu9三o dos servi9os ser acompanhada e fiscalizada por executor 
interno do ajuste, especialmente designado pelo 6 rgao Requisitante, que 
anotar em registro prprio todas as ocorrncias, determinando o que for 
necessrio A reguiariza9百o das faltas ou defeitos observados, al'm das 
atribui96es contidas nas Normas de Execu戸o Or9ament自ria e Financeira do 
Distrito Federal. 

A folha 218, consta Despacho do Gerente de Contratos e Convnios ao 
Executor do referido contrato e respectivo suplente acerca das obriga96es inerentes 
atribui9五o dando conhecimento da Portaria n.。  29, de 25/02/2004, com cpia anexa, e do 
Decreto n.。  32.598/20 10, salientando que a referida Gerencia se encontrava a disposi9言o para 
esclarecimentos para o desempenho das atribui96es. 

O TCDF j百  se manifestou acerca da fiscalizaao da execu 乞o dos contratos 
quando alertou para que ocorra eficiente, rigoroso e concomitante acompanhamento da 
realiza 言o do objeto contratado, garantindo, dessa forma, a plena satisfaao do interesse 
pdblico, de acordo com a Decis且o n.。  4674/2004. 

Causa 

Falta de servidores devidamente capacitados. 

Consequencia 

- descmnprimento do art. 41 da Lei 32.598/10 e do art. 67 da Lei 8.666/93; e 

- falhas na fiscaliza o contratual. 

Manifesta戸o do Gestor 

ー  Acompanhamento precrio da execuc喜o contratual (item 2.8 do Relat6rio 
Preliminar de Auditoria if 11/2015 - DIRAG-I/SCIJCGDF, correspondente 
ao item 4.8 da Nota de Auditoria n 04/2012 - DIRAG/CONAG/CONT- 
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STC): A este respeito, o Oficio n 110/2013 - ArPDF apresentou os 
seguintes esclarecimentos, os quais transcrevo na i ntegra: 

Na anlise do processo no 151.000052/2011 foi constatada ausencia de 
acompanhamento da execu9豆o contratual, referente a aquisi9且o de passagens 
a6reas. 

A esse respeito, foi encaminhado o Memorando n。  19/2013, de 6 de 
setembro de 2013, aos executores titular e suplente do referido Contrato, 
solicitando aten9ao quanto ao disposto nos normativos pertinentes' questo. 
Tamb6m foi encaminhada a Circular n。  2/20 13 - ArPDF, para orienta 五o e 
alerta quanto' s atribui96es concernentes aos servidores que venham a ser 
designados executores de contratos e outros ajustes. 

De todo modo, neste ponto relembramos as dificuldades relatadas no item 
1.1, solicitando a sua considera 三o para elabora9豆o do relatrio final. 

A este respeito, consta resposta do executor suplente informando n盲o ter 
tomado conhecimento da designa9ao (Mexo VI). Nao obstante, atualmente 
os executores tem sido devidamente designados, cientificados e orientados 
quanto s suas atribui96es, na forma das recomenda6es realizadas pela 
equipe de auditoria. 

AnAlise do Controle Interno 

Em que pese s falhas na fiscalizaao da execu9百o contratual e ausencia de 
designa9豆o do executor de contrato, mantemos o ponto de auditoria. 

Recomenda，旨o 

a) realizar o acompanhamento da execu9ao contratual nos termos do art. 67 da 
Lei 8.666/93, de modo que a fiscaliza9ao interna do contrato atenda legisla きo; e 

b) observar os ditames do art. 41 do Decreto n.。  32.598/2010 acerca das 
atribui96es do executor a quem cabe 合  correta verifica9乞o da execu9ao do objeto contratual. 

3- CONTROLE DA GESTAO 

3.1 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM DESACORDO COM O 
MANUAL DE GEST O DE DOCUMENTOS 

Fato 

Verificou-se que os processos administrativos abertos na Unidade no 
obedecem aos requisitos e determina96es do Manual de Gesto de Documentos do DF 
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regulamentado pelo Decreto Distrital n.。  3 1.017, de 11/11/2009, bem como aos preceitos do 
Decreto n.。  32.598/2010 referente a s normas de execu9ao oramentria. Os processos que 
foram Rnnhisados no decorrer dos trabalhos de auditoria conHnhRm diversas fi1hnR no tocante 
ainstru9きo, autua9乞o, numera9且o, tramitaao e arquivamento, conforme relatadas abaixo: 

Capas de processo sem revestimento pl自stico (todos) e sem 
identifica叫o correta (151.000.052/2011 vol. 2); 

Ausencia de numera 芭o nas folhas do processo 
(151.000.026/2012, 151.000.052/2011 vol.2); 

Ausencia de despacho de arquivamento com aposi9ao do carimbo 
Termo de Arquivamento (todos); 

Numera6es de folhas em duplicidade, com ausencia ou excesso 
de renumera96es sem justificativas (151.000.006/2012, 
151.000.014/2012, 151.000.070/2012, 151.000.055/2012); 

Folhas soltas ao final do processo, sem numeraao e documento 
fiscal sem atesto (151.000.003/2012, 151.000.052/2011 vol. 2); 

Despacho de autoriza 言o de despesa sem assinatura da autoridade 
competente e sem data (151.000.047/2012); 

Nota de Empenho sem assinatura da autoridade competente 
(151.000.047/2012). 

Devido ao descuido no tocante a ausencia do revestimento plstico nas capas 
dos processos, prevista sua coloca9ao no Manual de Gest乞o de Documentos, a maioria das 
capas est甘o em ms condi96es de conserva9甘o, apresentando-se rasgadas ou danificadas. 

O Regime Jurdico dos servidores p亡blicos do Distrito Federal instituido pela 
Lei Complementar n.。  840/2011, prev no Inciso IX do art. 180 que 6 dever do servidor 
pblico, em todos os nveis, zelar pela economia do material e conserva9ao do patrimnio 
p6blico. No Regimento Interno do Arquivo P白blico do DF, instituido pela Portaria n.。  01, de 
20/05/2005, prev no Inciso IX do art. 1o que uma de suas competncias 6 orientar e 
acompanhar as atividades de gesto documental desenvolvidas pelos 6 rgきos e entidades do 
Poder Executivo do Distrito Federal, referentes a organizaao,a guarda e' preserva9o 
permanente dos documentos pblicos e de carter privado e a implementaao da poltica 
distrital de arquivos. 

A realizaao das tarefas rotineiras e tdcnicas da Administra 吾o P自blica, pelo 
grau de responsabilidade de que se revestem, requer um corpo de servidores devidamente 
capacitados e preparados para lidar com a coisa pblica, pois esta carncia gera a 
possibilidade de ocorrncia de erros e falhas que comprometem o bom andamento dos 
servi9os e o patrim6nio p自blico. Nesse sentido j自  se pronunciou o TCDF por meio da Deciso 
fl.0 3437/2006 na qual prescreve que se deve envidar esfor9os para a realiza9きo do 
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planejamento estratdgico das a6es voltadas a capacita9ao, nos termos do art. 39§ 2。  da 
CF/88. 

Causa 

Falta de servidores devidamente capacitados. 

Consequencia 

Desorganiza9五o administrativa. 

Manifesta戸o do Gestor 

ー  Processos administrativos em desacordo com o manual de gesto de 
documentos (item 3.1 do Relatrio Preliminar de Auditoria n i 1/2015 
DIRAG-I/SCl/CGDF, correspondente ao item 6.1 da Nota de Auditoria n。  
04/2012 - DIRAG/CONAG/CONT-STC): A este respeito,6 importante 
destacar novamente que foi solicitada a revis五o dos processos autuados neste 
ArPDF entre os exercicios de 2011 a 2014, cujo relat6rio do trabalho 
realizado segue em c6pia, para comprovar a providencia adotada por este 
6rg吾o para que a falha no se repita (Anexo V). Ademais, temos observado 
as normas relativas' gesto de documento, inclusive com a cria9五o de uma 
Unidade de Gest三o de Documentos na estrutura administrativa deste ArPDF, 
conforme 6 possivel constatar no Decreto n。  36.323, de 28 de janeiro de 
2015 (DODF Suplemento ao de n23, de 30/1/2015). 

An'lise do Controle Interno 

A Unidade informa que esta efetuando uma revis芭o em todos os processos 
administrativos. Contudo, por ser fato pret6rito, entendemos que a recomenda9甘o ser 
mantida para exame nas pr6ximas auditorias. 

Recomenda恒o 

a) Sanear as pendencias apontadas neste item a fim de adequar os processos s 
normas que regem a gestao dos documentos oficiais e autua9ao de processos administrativos; 

b) Observar os termos do Decreto Distrital n.。  31.017/2009. no uue concemea 
orgamza9ao e montagem de processos de forma a garantir o cuidado necess白rio com o 
pammomo puonco na torma cio Inciso IX do art. 180 da Lei Complementar n.。  840/2011. 

Ed. A』exo do P司自cio do Bu血i, 14。 And可，
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4- CONCLUSAO 4 - CONCLUSÀO 

Em face dos exames realizados foram constatadas as seguintes falhas: Em face dos exames realizados foram constatadas as seguintes falhas: 

hkGEstlio:' 'sun Watt 	--b' 
GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 2.2 Falha Formal 
GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 2.3,2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8 
Falhas Médias 

 
CONTROLE DA GESTÃO 3.1 Falha Formal 

Brasilia, 08 de junho de 2015. Brasilia, 08 de junho de 2015. 

CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL CONTROLADOR1A GERAL DO DISTRITO FEDERAL 

Subsecretajia de Controle Interno-SUBCI 
Ed. Anexo do Palhcio do Burifi, 14。  Andar, Pra9a do Buriti, CEP 70075-900 - Brasilia-DF 

Fone(s) (61) 2108-3301 - Fax (61) 2108-3302 

Subsecretaria de Controle Intemo-S1.1BCI 

Ed. Anexo do Palácio do Buriti, 14° Andar, Praca do Buriti, CEP 70075-900 - Brasilia-DF 
Fone(s) (61) 2108-3301 - Fax (61)2108-3302 


	Page 1

