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

、  

RELAT6RIO DE AUDITORIA N05 /2015 - DIRAG IICONAG/SUBCl/CGDF 

Unidade: 
Processo n: 
Assunto: 
Exerccio: 

Administra 貸o Regional do Jardim Botnico - RA XXVII 
040.000.841/2012 
AUDITORIA DE CONFORMIDADE EM TOMADA DE CONTAS ANUAL 
2011 

Senhor Diretor, 
、  

Apresento os resultados dos trabalhos de auditoria de conformidade com a 
finRlldade de exziminョr a Tomada de Contas Anual da Unidade acima referenciada, nos 
termos da determina 巨o do Senhor Controlador-Geral, conforme Ordem de Servi9o 
no 019/2012 ーCONT/STC, de 31 de janeiro de 2012. 

I"：竃§と廃ODOT己  Le 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administra 言o Regional 
do Jardim Botnico, no periodo de 01/02/2012 a 23/02/2012, objetivando verificar a 
conformidade das contas da Administra9乞o Regional do Jardim Botnico, no exercicio de 
フnl1 

No foram impostas restri96es quanto ao m6todo ou a extensao dos trabalhos. 

A auditoria foi realizada pbr amostragem visando avaliar e emitir opiniきo sobre 
os atos de gest五o dos responsdveis pela Unidade, ocorridos durante o exercicio de 2011, sobre 
as gestes oramentria, cont自bil, financeira, patrimonial, de pessoas e de suprimentos. 

Foi realizada reuniao de encerramento em 06/03/2012, com os dirigentes da 
Unidade, objetivando dar conhecimento das constata6es obtidas, oportunidade em que os 
gestores p亡blicos se manifestam e apresentam esclarecimentos adicionais, justificativas, ou 
documentos comprobatrios a respeito dos atos e fatos administrativos sob sua 
responsabilidade, que foram considerados neste relat6rio. Na referida reuni言o foi lavrado 
documento, acostado s fis. 150/155 do processo em referencia. 

O presente Relatrio, na fase preliminar, foi encaminhado ao dirigente mximo 
da Administra 貸o Regional do Jardim Botanico, por meio do Oficio n 2169/2014-GAB/STC 
(fis. 165), para sua manifestaao quanto aos esclarecimentos adicionais ou s justificativas 
para as situa6es constatadas, conforme estabelecido no art. 31 da Portaria n 89-STC, de 
2lm5n0lユ  
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Como resposta aos questionamentos, a Unidade encaminhou Oficio 
n 26/2015-GABIRA-XXVII (fis. 168/204), de 04/02/2015, acompanhado de documentos 
anexos, oportunidade em que se manifesta a respeito dos pontos e das recomenda96es 
apontados no Relatrio Preliminar de Auditoria n 14/2014 - DIRAG IJCONAG/CONT/STC, 
as quais inserimos integralmente no presente Relatrio nos itens "Manifesta9ao do gesto?'. 

r一ーーー讐fl:i EXAMJ1LDAS PEcA騒ROにES$UAIflマ  . ●事舞奪して -4- 4 	.. 

Constam dos autos os documentos e as informa96es exigidas pelos art. 140, 
142 e 148, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela 
Resolu9ao n 38/90 - TCDF, exceto quanto' apresenta o da certido negativa em nome do 
servidor de CPF n。  151.664.901-00, Diretor da Diretoria de Administra 谷o Geral da RA- 
XXVII, no perfodo compreendido entre 17/03/2011 a 02/08/2011. 

Como resposta aos questionamentos, a Unidade encaminhou Oficio 
n° 26/2015-GAB/RA-XXVII (fls. 168/204), de 04/02/2015, acompanhado de documentos 
anexos, oportunidade em que se manifesta a respeito dos pontos e das recomendações 
apontados no Relatório Preliminar de Auditoria n° 14/2014 - DIRAG I/CONAG/CONT/STC, 
as quais inserimos integralmente no presente Relatório nos itens "Manifestação do gestor". 

fr-r-711? EXAMEDAS PECASPROÇESSUAISC-'  

Constam dos autos os documentos e as informações exigidas pelos art. 140, 
142 e 148, do Regimento Intern° do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela 
Resolução n" 38/90 - TCDF, exceto quanto a apresentação da certidão negativa em nome do 
servidor de CPF n° 151.664.901-00, Diretor da Diretoria de Administração Geral da RA- 
XXVII, no period° compreendido entre 17/03/2011 a 02/08/2011. 

P ・ aosN4. GESTAO P CTOS GESTAO 

Na sequencia sero expostos os resultados das anMises realizadas na gesto da Na sequência scrim expostos os resultados das análises realizadas na gestão da 
Unidade. 

1- GESTAO ORAMENTRIA 

1.1- AN LISE DA EXECU叫O 

A Lei tJr9amentana tuユuat aじ AU!!," ”・JJJ・ “し」二でどレーv"~～ーーて’ 
destinou a Administrao Regional do Jardim Botni叫竺さXVII 1 o‘一  montante．ま  
PS725M00,00. em crditos or9ament白rios, os quais, ap6s altera6es, resultaram em uma 
de.snesa autorizada no montante de PS 329.558,00・  O total empenhado foi da ordem de 
R$320.057,39, equivalente a 44,14% da dota o inicial, conforme demonstrado a seguir: 

Unidade. 

1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

1. 1 - ANÁLISE DA EXECUÇÃO 

A Lei Orçamentaria Anual de 2011, n° 4.533, de 30 de dezembro de 2010, 
destinou a Administração Regional do Jardim Botanico/RA-XXVII o montante de 
R$ 725.000,00, em créditos orçamentários, os quais, após alterações, resultaram em uma 
despesa autorizada no montante de R$ 329.558,00. 0 total empenhado foi da ordem de 
R$ 320.057,39, equivalente a 44,14% da dotação Uncial, conforme demonstrado a seguir: 

mil 	TiEs 	Kl° - 'Tit 	lh'' lill, I 	VALOR' 

UP .` *11i29r.  

Dotação Inicial 725.000,00 

Alteração -147.710,00 

Bloqueado 0,00 

Cancelamento -254.710,00 

Suplementação 107.000,00 

Movimentação 0,00 

Bloqueado 247.732,00 

Dotação Autorizada 577.290,00 

Contingenciado 247.732,00 

Subsecretaria de Controle lntemo/SUBCI 
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Despesa Autorizada 329.558,00 

Empenhado 320.057,39 

Liquidado 307.414,58 

A Liquidar 12.642,81 

Disponlvel 9.500,61 i 
Fonte: Discoverer Fonte: Discoverer 

Foi liquidado o montante de R$ 307.414,58, restando saldo disponivel de R$ 
9.500,61, de acordo con o Relat6rio TCA no 17/2012, anexo s fis. 04 a 14, emitido pela 
Gerencia de Tomada de Contas, da Diretoria-Geral de Contabilidade da Subsecretaria do 
Tesouro, a qual se manifestou favorvel a regularidade das contas dos ordenadores de 
despesas e respons'veis por dinheiros, valores e bens p丘blicos, exceto quanto aos processos 
de notifica9言o com base no art. 136, do Decreto n 32.598/20 10, em diligencia, que sero 
objeto de anlise a parte. 

1.2 ・  DEMONSTRATIVO DA EXECU AO DA DESPESA POR 
PROGRAMA DE TRABALHO 

Foi liquidado o montante de R$ 307.414,58, restando saldo disponivel de R$ 
9.500,61, de acordo com o Relatório TCA n° 17/2012, anexo Ls fls. 04 a 14, emitido pela 
Gerência de Tomada de Contas, da Diretoria-Geral de Contabilidade da Subsecretaria do 
Tesouro, a qual se manifestou favorável A regularidade das contas dos ordenadores de 
despesas e responsáveis por dinheiros, valores e bens públicos, exceto quanto aos processos 
de notificação com base no art. 136, do Decreto n° 32.598/2010, em diligência, que serão 
objeto de andlise parte. 

1.2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR 
PROGRAMA DE TRABALHO 

Demonstra-se na tabela abaixo a execu9言o or9ament百ria e financeira por 
programa de trabalho, evidenciando o oramento inicial e o autorizado, bem como as despesas 
empenhadas e lictuidadas: 

Demonstra-se na tabela abaixo a execução orçamentária e financeira por 
programa de trabalho, evidenciando o orçamento inicial e o autorizado, bem como as despesas 
empenhadas e liquidadas: 

網  4 
%) 

Es 

MANUTENくAODE SERVIOS 

舞i畷蹴000NAL DO 

04.122.0100.8517.6906 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINLSTRATIVOS GERAIS DA 
ADNIMLSTRAÇÃO REGIONAL DO 
ARDIM BOTANICO 

04.12L0750.295t0007 
FORMA"O GERENCIAL 
PERMANENTE POR MEIO DE 
BOLSA MBA ・ ●A XXVII 

04.128.0750.2958.0007 - 
ORMAÇÃO GERENCIAL 
ERMANENTE POR MEW DE 

BOLSA MBA - RA XXVII 

8.000,00' s.ooosoo, 0,00 

189.388,79 189.388,79 

0,00 0,00 

l 

176.745,98 176.745,98 

q00三  0,00 

ー  ――」一ーーー  -J - 

''lo 1,10 0・」  

59,17, 59,171 

。可  

0 , OCJ 

PROMOCAO DE ATh/IDADES 

1識思蹴言譜GIONAL DO 

3392.1363.2007.6907 - 
ROMOÇÂO DE ATTVIDADES 
ULTURAIS DA 

ADMINISIRAÇÃO REGIONAL DO 
ARM BOTANIC° 

13 .3 92. 13 00.2007.9896 
COMEMORACAO DO DIA DO 
flABALHADOR ESPECIAL 

3.392.13001007.9896 - 
OMEMORAÇÃO DO DIA DO 

TRABALHADOR ESPECIAL 

EflCUCAODE 08MS DE 
URBANIZACAO NA 

器認霊織Ao REGIONAL DOMICO 

5.451.0084.1110.6901 - 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO NA 
ADMINLSTRAÇÃO REGIONAL DO 
IARDIM BOTANICO 

0.00 0 0 0 

ユ5・389・6O 	25.389,60 25.389,601 	25.389,60 

97.360,00 	97.360,00 97.360,00, 	97.360,00 0,00 0,00 

Bユ7 8,27 

29
ョ

7,70 

29,5A 

- 	

ISO.000.00' 

~ 
~ ~ 1 

0,00 20.68J 20,681 0,00 0,00 0,0& o,oo: 

IS.452.0700j50t69 13 
MANUTENAO DE AREAS 
URBANIZADAS E AJARDINADAS 
DA REGIO ADMINISTRATIVA 
DO JARDIM BOTNICO ~―  ―  ~ ~一~~~~~ 

15.452.0700.115111.6913 - 
MANIMENÇA0 DE AREAS 
URBANMADAS E ATARDDIADAS 
DA REGLIO ADMINISTRATIVA 
DO IARDIMBOTANICO 

nJ 11,7 85.000,001 1,00' 1,00' 0,00: 0,00; 0,00 0,00 
I 

0,00 	0,00! 
~ 

0.00! 
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mOMOCAo DE ATIVIDADES I 

ADM豊RAo REGIONAL DO j)TANJCO -- - 

27.812.19002033.6909 - 
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES 
DESPORTIVAS NA 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DOI 
IARDDA BOTÂNICO 

1OmSQL敏AF TOTAL CZ*4 h●●，, t. 	• 

Da anlise deste demonstrativo foram constatadas as seguintes situa96es: 

1) ap6s altera96es no montante de R$ 147.710,00, acrescidas ao bloqueio de 
crditos or9ament自rios no valor de R$ 247.732,00, a despesa autorizada resultou em RS 
329.558,00, o equivalente a 45,45% da dota9首o inicial; e 

Da andlise deste demonstrativo foram constatadas as seguintes situações: 

1) ap6s alterações no montante de R$ 147.710,00, acrescidas ao bloqueio de 
créditos orçamentários no valor de R$ 247.732,00, a despesa autorizada resuhou em R$ 
329.558,00, o equivalente a 45,45% da dotação inicial; e 

2) com base nos dados constantes no Quadro de Detalhamento da Despesa da 
Unidade (QDD), disponvel no sistema eletrnico SIGGO, a Administraao Regional do 
Jardim Botnico realizou 93,28% da despesa autorizada, totalizando R$ 307.414,58. 

2) com base nos dados constantes no Quadro de Detalhamento da Despesa da 
Unidade (QDD), disponivel no sistema eletrônico SIGGO, a Administração Regional do 
Jardim Botánico realizou 93,28% da despesa autorizada, totalizando R$ 307.414,58. 

No quadro a seguir, sao demonstrados os programas de trabalho no 
executados pela RA-XXVII: 

No quadro a seguir, são demonstrados os programas de trabalho não 
executados pela RA-)CXVII: 

E皿R$1迎  Em RS 1 00 

si de Tra 	I it ., 	• 	, 

04.128.0750.2958.0007 - FORMAÇÃO GERENCIAL 
PERMANENTE POR MEIO DE BOLSA MBA - RA XXVII 8.000,001 0,001 0,00 

— 
15.451.0084.1110.6908 -EXECUÇÃO DE OBRAS DE 1 1 URBANIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO 150.000,001 0,001 0,00, 

115.452.0700.8508.6913 - MANUTENÇÃO DE AREAS URBANIZADAS E 
AJARDENADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO 	1 	 85.000,00 i 1, 9  0,00 

Fonte: SI000-QDD POR PROGRAMA DE TRABALHO Fonte: SIGGO-QDD POR PROGRAMA DE TRABALHO 

2- GESTAO FINANCEIRA 

2.1 - LICITAC6ES DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

2.1.1 - DISTRIBUICAO DOS RECURSOS POR TIPO DE LICITA叫O 

2 - GESTÃO FINANCEIRA 

2.1 - LICITAÇÕES DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

2.1.1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR TIPO DE LICITAÇÃO 

Os valores empenhados pela Regiきo Administrativa do Jardim Botnico, para 
execu9ao dos programas de trabalho previstos para o exercicio de 2011, alcan9aram o 
montante de R$ 320.057,39, desdobrados nas seguintes modalidades de licitaao: 

Os valores empenhados pela Região Administrativa do Jardim Botfinico, para 
execução dos programas de trabalho previstos para o exercicio de 2011, alcançaram o 
montante de R$ 320.057,39, desdobrados nas seguintes modalidades de licitação: 

Subsecretatia dc Controic lntcmo/SUBCI 
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Administra戸o Regional. do 

Jardim Botanico - RAXXVIJ -2011 

Administração Regional do 
Jardim Botanico RAXXVII -2011 

"DLspen de Licita戸o I AdesSo AR? 
■Preg芭o 	UNSoApticvel 

4%13％ユ’‘ ーm' 

Dispensa de Licitai;So X AdesSo ARP 

Prezào 	II NS° Aplicive I 

S Inexigivel 

MConv比e 

Inexigive 

X ConvRe 
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Ili 
9 

1 	D , 
Y- it V i IM 

Dtspensa de Licitaolo 179.237,44 56,00% 
Adeslo ARP 114.750,00 35,85% 

Inexigível 12.636,14 _ 	1 3 95% 
_ !repo _ .. 68549 	l 	3 02% 

__NA° Aplicável _ 	3.164 27 0,98% 
Convite 588,00 	 0,18%  

. 	... 	—, 	- 『声ー鴫 J「  …1 年ン、尋  vl遣論昌馬纂如歌3免、 4l 三  
Fon似S SCOE)‘・NEs poriユiodalid・dc de五citaFao (condensad呼  fontc 8 Fonte: S SCOEX -NEs por modalidade de licitao8o (condensado) - fontc 8 

Constatou-se que: Constatou-se que: 

一． 	10) os. maiores valores empenhados pela RA-XXV1I - Jardim Bot言nico foram 
cm ulspensas, que alcan9ou 56,00% do total dos recursos empenhados no exercicio de 2011: 
e 

1°) os maiores valores empenhados pela RA-XXVII - Jardim Botânico foram 
em Dispensas, que alcançou 56,00% do total dos recursos empenhados no exercicio de 2011; 
e 

xxVII J町d 2)。  uma gnndeXXVII- Jardim Botnico foi real綴濡意器es para.A'tasde器rata1o de9 interesse da PA.stro de Preos. 

mexlglb道dadeForam examinados, por amosinexigibilidade no intuito de verificar a le昌gem, alguns proidade dos atos器器ぐ畿慧ispensa emu - 

2°) uma grande parte das licitações para contratação de interesse da RA- 
XXVII- Jardim Botfinico foi realizada por adesão Atas de Registro de Preços. 

Foram examinados, por amostragem, alguns processos de licitação, dispensa e 
inexigibilidade no intuito de verificar a legalidade dos atos praticados pela RA-XXVII - 

Ed. Anexo do Pal'cio do BUTI, 14。  andar,器】器き霊 Connie Ir70075-900’認器，  
Fone: (61) 2108-3301 - Fax: (61) 2108・3302 
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Jardim Botnico, com vistas a avaliar a eficiencia da gesto, dentro dos princpios norteados 
pela Lei n.。  8・666/1993 e suas altera96es. Cita-se a seguir algumas situa96es encontradas. 

3- GESTAO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVICOS 

3.1 - AUS血NCIA DE REALIZACAO DE CERTAME LICITAT6RIO NA 
CONTRATACAO DE FORNECEDOR DE SERVICOS 

Em anlise ao Processo n 307.000.074/2011, que teve contratada a empresa 
INC - Instituto Nacional de Capacita9o, CNPJ: 054.862.900.0001-49 no valor de 
R$ 3.580,00, a Equipe de Auditoria verificou que a Unidade nao realizou licita9且o na 
contrataao de servi9os tcnicos profissionais especializados na capacita95o de servidores, 
contrariando disposi9ao contida no caput do art. 2。  da Lei Federal n 8.666/93 e o princpio 
constitucional da obriga叫o de licitar dos entes p丘blicos, a teor do inciso XXI do art. 37 da 
Constitui9巨o FederaiI88. 

O exame dos referidos processos revelou ainda: 

a) o ato de inexigibilidade reportado no presente subitem foi suportado por 
parecer emitido pela Assessoria T6cnico-Jurdico da Unidade com fundamento no Parecer 
0726/2008 - PROCAD/PODF; 

b) n言o h' nos autos examinados justificativa tcnica 含  realiza9ao do curso 
contratado "Formaao Gerencial de Servidores/Aperfei9oamento da Administra 誉o Regional 
do Jardim Bot合nico"; e 

c) embora tenha contratado o servi9o de treinamento de servidores por ato de 
inexigibilidade, constavam dos processos analisados notas de empenho de dois concorrentes 
distintos para a realiza 甘o dos cursos pretendidos, as quais orientaram a estimativa de custo da 
Unidade, situa 吾o a caracterizar a ausencia de singularidade do objeto e a impor o 
procedimento licitatrio, nos termos da legislaao de regencia e do pargrafo 79, "b", do 
prprio Parecer 0726/2008 - PROCAD/PGDF, verbis (grifo nosso): 

A nonna autorizadora da contrataao direta para a participaAo de servidores em 
curso aberto6 o art. 25, inciso U, combinado com o§ 1。, da Lei n 8.666/93, que 
preva a 血exig山正dade de licita 加 para a contrata叫o de servios t6cnicos que 
preencham 七es requkitos: 
a) estejam relacionados no art. 13 da mesma Lei; 
b) tenham natureza singular; 

c) sejam prestados por profissionais ou empresas de notria especializa9且o.(Grifo 
nosso) 

A inexigibilidade de licita きo decorre das caractersticas de singularidade do 
objeto a licitar, condi戸o nao observada no presente caso em que os servi9os tcnico- 

Subsecretaria dc Controla Intemo/SUBCI 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14' andar, sala 1401 - CEP 70075-900 - Brasflia/DF 
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profissionais contratados sao amplamente ofertados pelo mercado, situa 含o a impor a 
realiza o do procedimento licitatrio. 

Manifesta弾o do Gestor 

・ Foram tomadas providencias a partir da Reuni'o de Encerramento da Auditoria em 
06/03/2012 quanto aos procedimentos para contrata叫o de servi9os por meio da 
modalidade de inexigibilidade. 
- Ressalta a predominancia nos exercicios seguintes quanto a esta modalidade 
apenas com servi9os de fornecimento de energia. As demais modalidades foram 
realizadas os procedimentos licitat6rios correspondente. 

An貞lise do Controle Interno 

, Apesar da , Unidade manifestar-se sobre as providencias adotadas para 
aLenuirnento cias recomenuaoes em processos luturos・  permanece a recomenda9ao para que 
nos proximos exames sejam contirmados as providencias tomadas. 

Recomenda恒o 

smgulandade 
Abster-se de inexigir licitaao em face da aus己ncia comprovada nos autos da

singularidade do objeto pretendido. 

mEMGmIL3.2 D -DE ADE E USNCIA DET RATIFICAO E PUBLICINEXIGIBILIDADE E DISPENSA DENTRO DO PRAZO PREVISTO EM奮ODE 

No Processo de Inexigibilidade de Licitaao referente ao fornecimento de 
energia eltrica, ti0 307.000.059/2011, assim como na Dispensa de Licita きo constante do 
Processo 307.000.053/2011, referente a execu叫o dos contratos de consumo de' gua e coleta 
de esgoto , as ratifica96es, bem como suas publica96es n乞o foram realizadas dentro do prazo 
de cinco dias conforme o art. 26 da Lei n.o 8.666/93. 

Manifesta恒o do Gestor 

ー  As medidas para publicaao da ratificaAo da dispensa e inexigibilidade de 
licita9且o passaram a ser observadas e executadas com mais rigor. Alertando os 
respons自veis internos quanto o encaminhamento para publicaao. 

An'lise do Controle Interno 

. Apesar da . Unidade manifestar-se sobre as providencias adotadas para 
aLenunnemo aas recomenuaoes em processos tturos, permanece a recomenda9きo para que 
nos proximos exames sejam conflrmados as providencias tomadas. 

Subsecretaria dc Controic Interno/SUBa 
Ed. Mexo do Palcio do Buriti, 14。  andar, sala 1401 - CRI' 70075-900 - Brasilia/DE 
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Recomenda叫o 

Dar efetividade a Lei n 8666/93, art.25, nos processos em andamento e nos 
futuros, quanto ao cumprimento dos prazos previstos para ratifica6es e publicidade de tais 
atos. 

3.3 - AUS血NCIA DE COMPROVA叫O DE VANTAGEM 
ECONOMICA EM ATO DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 

Em anlise ao Processo n 307.000.233/2011, constatou-se que a Unidade 
inobservou as disposi96es constantes nos itens "a", "d", "e", "g" e "i", da Conclusao do 
Parecer n 1.191/2009- PROCADIPGDF, em ato de ades且o' Ata de Registro de Pre9os a 
0024/2011 /CECOM/RS, visando a realiza 乞o do evento denominado "Comemora 巨o do Dia 
do Trabalhador Especial" (Contrato de Presta9含o de Servi9o n 001/2011 - RA-XXVII, 
Credor: Impacto Realiza9ao de Eventos Ltda. EPP, CNPJ no ii .076.674.0001-96, NE 
no 00095/2011, no valor de R$ 99.852,00), a saber: 

1- Verifica9ao da adequa9ao da demanda s especifica6es constantes do 
edital e do respectivo termo de referncia a que est atrelada a Ata de Registro de Pre9os 
(Item a); 

2- ausencia de colaao de c6pias do edital, da respectiva ata de pre9os e do 
ato de homologa 百o da Ata de Registro de Pre9os (Item d); 

3- comprovaao da vantagem a adesao da Ata de Registro de Pre9os a ser 
aferida atrav6s de pesquisa de pre9os locais (item e); 

4- comprova きo da vigencia da ata de registro de pre9os (item g); e 

5- assentimento do fornecedor da contrata9ao e c6pia da proposta formal 
do fornecedor dirigida ao DF, contendo as especifica6es, os prazos e as condi戸es em 
conformidade com a Ata de Registro de Pre9os (item i). 

Manifesta‘豆o do Gestor 

A partir das observa96es levantadas pela auditoria e com o encerramento da 
auditoria a unidade passou a realizar pesquisas prvias de pre9o quando da 
aquisi 且o, servi9os e outras despesas. 
Com relafto a Ades6es a Ata de Registros de Pre9os de exercIcio de 2012 at 
31/12/2014 n且o se passou a executar tais atos. 

subsccrctaria de Controle Intcrno/5UBCI 
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An貞lise do Controle Interno Andlise do Controle Interno 

Apesar da Unidade manifestar-se sobre as providencias adotadas para 
atendimento das recomenda96es em processos futuros, pennanece a recomenda9ao para que 
nos prximos exames sejam confirmados as providencias tomadas. 

Apesar da Unidade manifestar-se sobre as providencias adotadas para 
atendimento das recomendações em processos futuros, permanece a recomendação para que 
nos próximos exames sejam confirmados as providencias tomadas. 

Recomenda恒o Recomendavito 

conforme dete鳥慧器esquisaecises揺慧preos,9.613/19墨器驚票蕊おoramentos,7: e 

comprovaoRegistro de PrミI灘鷺ar atoica, inon 1.繍ミ競繊F器sem a devidapromovido o 

a) realizar pesquisa prévia de preços, com no minim° 03 (tit's) orçamentos, 
conforme determinam as Decisões TCDF 	9.613/1995, 8.661/1996 e 1.565/2007; e 

b) abster-se de praticar ato de adesão ata de registros de preços sem a devida 
comprovação da vantagem econtimica, independentemente do &OD que tenha promovido o 
Registro de Preços, a teor da Decisão rf 1.806/06 e Decisdo 2.850/2010. 

3.4 - IMPROPu1EJmjEs EM PROJETO BASICO 3.4 - IMPROPRIEDADES EM PROJETO BASICO 

Constatamos que os Projetos Bsicos dos processos abaixo relacionados 
ericonaavam-se incompletos e sem o nvel de precisao adequado para caracterizar o objeto da 
acua9ao. 

Constatamos que os Projetos Bdsicos dos processos abaixo relacionados 
encontravam-se incompletos e sem o nivel de precisdo adequado para caracterizar o objeto da 
licitação. 

. 	iâo '-'11 czobjeto 1.1, 	a' It: °It ",pdredo$. i t, in(pfdp'fiedacie 	. 

307.000.074/2011 

	  lanche 

Contrataçâo 	de 
empress especializada 

para fornecimento de 
em serviços de buffet 3.580,00 

INC — Instituto 
Nacional de 

Capacitaçâo CNPJ: 
054.862.900.001-49 

Ausência de 
detalhamento de 
Projeto Básico. 

307.000.130/2011 

	  lanche 

Contrataçao 	de 
empresa especializada 
em serviços de Buffet 
para a Realizaçâo de 
um cafe da manhã e 

Premier Eventos 
Ltda. 

CNPJ: 
031.181.910.001-89 

1739000 , 

Ausência de 
detalhamento de 
Projeto Básico. 

Ausência de 
Planillia 

Orçamentária 

307.000.275/2011 

Contratação 	de 
empresa especializada 
para fornecimento de 
bolo de aniversario e 
coquetel 	em 
comemoração 	ao 
aniversário do Jardim 
Botânico 

Comercio de 
Alimentos PC Ltda. 

CNPJ: 
039.138.510.001-13 

7.999,60 

Ausência de 
detalhamento de 
Projeto Básico. 

A Equipe constatou que no Processo n 307.000.074/2011, que versa sobre a 
contrata o de Servi9os T6cnicos Profissionais Especializados para Forma9ao Gerencial de 
Servidores/Aperfei9oamento por meio de inexigibilidade de licita9きo, o Projeto Bsico (fis. 21 

A Equipe constatou que no Processo if 307.000.074/2011, que versa sobre a 
contratação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados para Formagão Gerencial de 
Servidores/Aperfeiçoamento por meio de inexigibilidade de licitação, o Projeto Bdsico Ms. 21 

Subsccretarja dc Controlc lntemofSUBCr 
Ed. Anexo do Palcio do Burfti, 140 andar, sala 1401 CE? 70075-900 - Bras! Iia/DF 
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e 22) nao detalhou o contedo do curso, bem como n言o consta a quantidade de horas de 
durac豆o do mesmo 

Relativamente ao Processo no 307.000.130/2011, cujo objeto 6 a contrata9乞o de 
empresa especializada em servi9os de Buffet para a realiza 百o de um caf da manha e lanche 
atarde, o Projeto B'sico (fis. 80 合  82) apenas referencia itens constantes da Ata de Registros 
de Pre9os no o 18/2010, realizada pelo Instituto Nacional de reforma Agrria - INCRA - 
SEDE, n言o detalhando os itens a serem contratados. A Equipe informa que n言o foi localizada 
nos autos do processo Planilha Or9amentria do servi9o proposto pela Unidade. 

Ainda em rela9ao ao Processo n 307.000.130/2011, existem 02 cota6es de 
pre9os propostas por empresas situadas fora do Distrito Federal (Belo Horizonte e Rio de 
Janeiro) e realizadas com divergencias em seus quantitativos (fis. 102 e 103), conforme 
demonstrado na tabela abaixo. Tal situa9ao invalida a pesquisa de pre9o realizada pela 
Unidade por no demonstrar a vantajosidade em a mbito local. 

No Processo n 307.000.275/2011, consta Informa9ao Jurdica n。  66/2011 - 
ASTECIRA XXVII (fis. 36 a 39). 0 item 6 desse Relatrio informa: "... Nestes autos 
percebem-se duas irregularidades: indefini9ao do Projeto Bsico no que diz respeito refei9o 
do dia 2 de setembro, pois nao define quais frios e petiscos, bem como as quantidades 
contratadas...". Em seguida, o item 8 refor9a: 

"...Como se observa, o Projeto Bsico n喜o guarda o n」vel de precis且o adequado, pois 
no delimita quais tipos de frios e petiscos que serAo entregues no dia aprazado. 
Essa delimitaAo de produtos a serem oferecidos influencia diretamente no pre9o, 
portanto, restam feridos os princpios da isonomia e da igualdade pois a citada lei 
disp6e que o Projeto Bsico deve conter os elementos suficientes com o nvel de 
precisao adequado para caracterizar a obra ou o servi9o, o que nao se constata no 
referido item do dia 02/set do Projeto Bsico.". 

Em sua conclus言o, a Assessoria T6cnica defere a contrata9且o condicionando-a 
ao saneamento das irregularidades identificadas. Todavia, apesar das condicionantes acima 
descritas, o processo de contrata 言o seguiu sem a revis百o do Projeto Bsico. 

Manifesta‘豆o do Gestor 

Os responsveis pela aprovaao de projetos bsicos passaram a exigir maior zelo 
quanto a elaborago dos mesmos. 

Anlise do Controle Interno 

Apesar da Unidade manifestar-se sobre as providencias adotadas para 
atendimento das recomenda6es em processo futuros, permanece a recomendaao para que 
nos pr6ximos exames sejam confirmados as providencias tomadas. 

Subsccretaria de Controle Intcmo/SUBCI 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14 andar, sala 1401 - CEP 70075-900 - BrasiliaノDF 
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Recomenda,負o 

a) observar o disposto no art. 6。  da Lei no 8.666/93 que define os elementos 
que devem constar no Projeto Bsico. 

3.5 ・  AUS血NCIA DE RELAT6RIO DE ACOMPANHAMENTO DOS 
SERVICOS DA CEB E CAESB 

No que se refere 三  execu9o dos一  contratos de consumo de' gua e coleta de 
esgotos pe豊  Yrocesso n"u伊uu.(J53/201 I, e de trnecimento de energia el6t'ica por meio do 
rrocesso fl5UI ・ UUiJ・(型2Ui 1, a Unidade deixou de realizar o acompanhamento dos servi9os 
por meio cio xeiarono cc bxecuao cio contrato nos termos dos dispositivos da Cartilha do 
xxecutor cieしonirato, rortana SU'LAU n' 222, de 30/12/2010. 

議護
osdovo
or00議羅鷺蕪鷲 

鷺鷺難難薫難難燕麟  

Consumo anual Administraao do Jardim Botnico - CAESB 

Manifesta戸o do Gestor 

a- Os controles quanto ao acompanhamento dos servi9os de consumo de energia e 
consumo de guas e esgoto passaram a ser mais atuante, no entanto nao foi 
pro'idenciado nenhum 日lo formal, h可a vista que passou a exigir e alertar, 

Subsccrctarj且  dc Controla intemoISUBCl 
Ed. Anexado Palcio do Buriti, 14" andar, sala 1401 - CE? 70075-900 Brasllia/DF 
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principalmente os responsveis (executores) que atestam os servios quanto as 
competencias e responsabilidades dos mesmos. 

b- Em decorrencia da transi9且o de governo o nmero de servidores da unidade era 
insuficiente e o controle era executado por servidor que embora tenha sido 
designado para acompanhar o servio no existia um Termo de Contrato 
celebrado entre a unidade e as concessionrias (CEB e CAESB), haja vista que a 
Nota de Empenho por si s6 n'o substituia o termo, uma vez que a despesa tem 
presta9Oes futaras Providencia adotada pela Administra叫o Regional. 

An'lise do Controle Interno 

A Unidade n巨o demonstrou o atendimento de todas as recomenda6es, e 
informa que no efetuou formalmente a designaao dos executores do contratos em fun9まo da 
inexistencia de contratos celebrados com as concessionrias. Contudo, lembramos que a no 
existncia de contratos formlais no impede a nomea o de executores para acompanhar os 
servi9os e gastos. Desta forma, recomendamos que a Unidade atenda as Recomenda6es 
consignadas no presente item. 

Recomenda恒o 

a) implantar controles internos, mediante ato administrativo formal, 
relativamente a supervis含o administrativa e a execu9芭o dos servi9os de consumo de energia e 
consumo de 貞  gua e esgoto; 

b) adotar procedimentos de modo a cumprir integralmente o determinado na 
Portaria n 29/04-SOA, de 25/02/2004, alterada pela Portaria n 125/04, de 30/04/2004, tendo 
em vista que cabe ao executor a supervisao, fiscaliza 言o e acompanhamento das tarefas; e 

c) seguir as orienta6es da Administra o P'blica, acerca do acompanhamento 
da execu9ao dos contratos, previstas na Cartilha do Executor de Contrato, disponvel no sitio 
w'ww.seplag.df.gov.br. 

3.6 - AUS血NCIA DE RELAT6RIO DE EXECUCAO DO SERVICO 

Em anlise ao Processo n。  307.000.130/2011, cujo objeto era a "Contrata o 
de empresa especializada em servi9os de buffet para fornecimento de lanche" por meio da 
empresa Premier Eventos Ltda., CNPJ: 031.181.910.001-89, foi constatado que n5o consta do 
processo nenhum tipo de relat6rio que comprove a realiza9乞o do evento em tela. 

Vale ressaltar, que o Relatrio de execu9ao' de responsabilidade do executor 
do contrato, assim como o atesto das notas fiscais do servi9o executado. Consta inserida em 
processo a Nota Fiscal Eletrnica n 257 (fi. 115), atestada inadvertidamente pelo servidor de 
matrcula no 165080/7. 

Subsecretariado Controlo lntcmofSUBCl 
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No que se refere ao acompanhamento da execu9ao de contratos, o TCDF j自  se 
manifestou por meio da Decis各o no 4.674/20 04 que ocorra eficiente, rigoroso e concomitante 
acompanhamento da realiza9ao do objeto contratado, garantindo dessa forma a plena 
satisfa 百o do interesse p自blico com qualidade do servi9o, pre9o justo e tempestividade dentre 
outros aspectos. 

Manifesta戸o do Gestor 

Passou-se a exigir e alertar os dirigentes e, principalmente, os 
designados(executores) quanto ao cumprimento do que determina o artigo 41 do 
Decreto 32.598 15/12/2010, bem como os instrumentos legais pertinentes. 

An'lise do Controle Interno 

, Apesar da . Unidade manifestar-se sobre as providencias adotadas para 
awnulmento aas recomenca9oes em processo futuros, permanece a recomenda きo para que 
nos proximos exames sejam contirmados as providencias tomadas. 

Recomenda,Ao 

a) adotar procedimentos de modo a cumprir integralmente o determinado na 
Portaria n 29/04-SGA, de 25/02/2004, alterada pela Portaria no 125/04-SGA, de 30/04/2004 e 
o art. 41 do Decreto n 32.598 de 15/12/2010, tendo em vista que cabe ao executor a 
supervis乞o, fiscaliza叫o e o acompanhamento das tarefas; e 

b) orientar os executores de contratos de presta9きo de servi9os contnuos a 
seguirem os ditames da Ordem de Servi9o SEPLAN no 25, publicada na p言gina 08 do DODF 
do dia 18/05/2011, a qual define as obriga6es do executor e os documentos de 
acompanhamento dos servi9os a serem elaborados por ele, bem como os procedimentos 
previstos na Cartilha do Executor do Contrato disponvel no sitio eletrnico da SEPLAN DF. 

3.7 - AUSNCIA DE PET ATORIO CIRCUSNTANCIADO DE 
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE LIMPEZ& CONSERVA叫O E 
VincI えNfl A 

IJCONAG/Cr I-調S者農entorequisita認idni器姦Auditoriauanto aos 轟06/2012 -。  DIRAG-oles internos adotados 
para uscauzaao e acompanhamento dos servi9os de limpeza, conserva 言o e vigil合ncia, o 
orgao apresentou resposta por meio do MEMO n。42/2012, anexando alguns relatrios de 
execu9ao. 

,. A Administra o Regional apresentou c6pias de relatrios mensais dos 
讐誉智’ce limpeza e conserva9五o dos meses de julho, agosto, setembro, outubro e dezembro 
UC LU!!, conrorme previsto no inciso I do art. 5o da Portaria SGA n 29/2008, e apresentou 
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tamb6m atestados de execu9ao referente aos meses de maro, abril, maio, julho, agosto, 
outubro, novembro e dezembro. Vale relatar que em rela 且o aos servi9os de Vigil言ncia, a 
Unidade apresentou Relat6rios Circunstanciados a partir do mes de junho. 

Apesar da responsabilidade pelos contratos supracitados ser da SEPLAG, cabe 
aAdministraao Regional o adequado acompanhamento dos servi9os, conforme preconiza o 
art. 67 da Lei n 8.666/93, j' que tais servi9os sao prestados na Unidade em questo. 

Manifesta恒o do Gestor 

As medidas de controle p日ra fiscalizar a presta9且o dos servi9os de vi叫血cia, bem 
como de limpeza e conserva 昌o no exercicio de 2012 at 31/12/2014 foram tomadas 
pelos dirigentes da unidade com a publica o de atos de designa o dos executores e 
nas suas ausancias legais por suplentes. 
Os executores est'o tendo um maior controle com a documenta 且o a ser apresentada 
ao 6 rg長o central que celebrou os contratos de tais servi9os. 

An貞lise do Controle Interno 

Apesar da Unidade manifestar-se sobre as providencias adotadas para 
atendimento das recomenda6es em processos futuros, permanece a recomendaEo para que 
nos pr6ximos exames sejam confirmados as providencias tomadas. 

Recomenda恒o 

a) implantar controles internos, mediante ato administrativo formal, 
rdlativainente a supervisao administrativa e execu9きo dos servi9os de limpeza, conservaao e 
vigil含ncia armada, com as seguintes documenta96es: c6pia do contrato, controle da folha de 
frequ己ncia dos empregados designados para tais servi9os, relat6rio de todas as informa96es 
efetuadas pelo executor do contrato, em atendimento s legisla6es supracitadas; 

b) adotar procedimentos de modo a cumprir integralmente o determinado na 
Portaria n.。  29/04-SGA, de 25/02/2004, alterada pela Portaria n 125/04, de 30/04/2004 e o 
art. 41 doDecreto n32.598 de 15/12/2010, tendo em vista que cabe ao executor a supervis且o, 
fiscaliza5o e o acompanhamento das tarefas, bem como apresentaao de relatrio de 
acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos funcionrios da empresa contratada; e 

e) orientar os executores de contratos de presta9ao de servi9os contnuos a 
seguirem os ditames da Ordem de Servi9o n 25, publicada na pdgina 08 do DODF do dia 
18/05/2011, a qual defme as obriga96es do executor e os documentos de acompanhamento 
dos servi9os a serem elaborados por ele, bem como os procedimentos previstos na Cartilha do 
Executor do Contrato disponvel no stio eletrnico da SEPLAN DF. 
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3.8 - AUS血NCIA DE PUBLICA叫O DO EXECUTOR DE CONTRATO 
NOS PROCESSOS 

3.8 - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EXECUTOR DE CONTRATO 
NOS PROCESSOS 

Em arnilise aos processos relacionados na tabela abaixo, constatou-se que nos 
autos no havia a publica9ao oficial de designaao dos executores dos contratos no Dirio 
Oficial do DF, conforme preceitua a Portaria n。  29/04 - SGA, de 25/02/2004. 

Em anAlise aos processos relacionados na tabela abaixo, constatou-se que nos 
autos não havia a publicação oficial de designação dos executores dos contratos no Diário 
Oficial do DF, conforme preceitua a Portaria n° 29/04 - SGA, de 25/02/2004. 

„ '''Pr rfctriteisso ` 	,Objeto , 	, , 

307.000.074/2011 Contratação de empresa especializada em serviços de buffet para 
fornecimento de lanche 

307.000.130/2011 Contratação de empresa especializada em serviços de Buffet para 
a Realização de um café da manhã e lanche 

307.000.275/2011 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de bolo 
de aniversário e coquetel em comemoração ao aniversário do 
Jardim Botânico 

A Nota Fiscal no 635, constante a folha 44 do Processo n。  307.000.074/2011, 
referente a inscri9乞o de servidores para participaao do curso em questao, encontra-se 
atestada por uma das participantes, matricula 16512243, embora inexista um documento 
credenciando-a como executor do contrato. 

A Nota Fiscal n° 635, constante folha 44 do Processo n° 307.000.074/2011, 
referente 	inscrição de servidores para participação do curso em questdo, encontra-se 
atestada por uma das participantes, matricula 16512243, embora inexista um documento 
credenciando-a como executor do contrato. 

Vale ressaltar que o Parecer Tcnico no 06/2011 一  ASTEC/RA ー  XXVII (fis. 13 
a 17) defere a inexigibilidade em tela, condicionando-a ao cumprimento de pendencias 
elencadas no mesmo, dentre elas, a escolha do executor do contrato por parte da Regional. 

No Processo n 307.000.130/2011, consta a Nota Fiscal Eletr6nica no 257 
(fi. lIS) atestada pelo servidor de matricula 165080/7 (o atesto no se encontra datado), 
embora inexista um documento credenciando-o como executor do contrato. 

Vale ressaltar que o Parecer Técnico n° 06/2011 -ASTEC/RA - XXVII (fls. 13 
a 17) defere a inexigibilidade em tela, condicionando-a ao cumprimento de pendências 
elencadas no mesmo, dentre elas, a escolha do executor do contrato por parte da Regional. 

No Processo n° 307.000.130/2011, consta a Nota Fiscal Eletr8nica n° 257 
01.115) atestada pelo servidor de matrfcula 165080/7 (o atesto não se encontra datado), 
embom inexista um documento credenciando-o como executor do contrato. 

Por fim, o Processo n。  307.000・275/201 1 apresenta os mesmos vcios descritos 
acima, ou seja,. a inexistencia ae um ato mima! de escolha d? executor do contrato, e o atesto 
uanota ua Nota riscat 」」  tetromca n' UtRJ・ 014.332, rea!izado pelo servidor de matricula n 
寧・65l ・’申申一車， sem designa9きo legal para tal. 

Por fim, o Processo n° 307.000.275/2011 apresenta os mesmos vicios descritos 
acima, ou seja, a inexistência de um ato formal de escolha do executor do contrato, e o atesto 
da nota da Nota Fiscal Eletrônica n° 000.014.332, realizado pelo servidor de matricula 
*.651.***-*, sem designaçâo legal para tal. 

Manifesta恒o do Gestor Manifestação do Gestor 

Os atos de designa9fto de executores passaram a ser mais rigorosos, bem como, 
Publica9百o e alertando tais gestores quanto a observ含ncia das competncias e 
responsabilidades. 

Os atos de designaglo de executores passaram a ser mais rigorosos, bem como, 
Publicaçâo e alertando tais gestores quanto a observancia das competencias e 
responsabilidades. 

An貞lise do Controle Interno Análise do Controle Interno 

. Apesar da . Unidade manifestar-se sobre as providencias adotadas para 
acenairnento aas recomenaa9oes em processos tithiros, permanece a recomenda9きo para que 
nos proximos exames sejam contlrmaclos as providencias tomadas. 

Apesar da Unidade manifestar-se sobre as providencias adotadas para 
atendimento das recomendações em processos futuros, permanece a recomendação para que 
nos próximos exames sejam confirmados as providencias tomadas. 

Sub secretaria de Controle Intemo/StJBCI 
Ed. Anexo do Pal'cio do Buriti, 14 andar, sala 1401- CEP 70075-900 - Brasflia/DF 
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Recomenda恒o Recomendação 

a) atentar para os ditames inscritos na cartilha do Executor de Contrato, 
disponvel no stio www.seplag.df.gov.br, a qual informa detalhadamente os procedimentos a 
serem seguidos pelo executor de contrato, bem como a legisla9ao afeta a esta atividade; e 

a) atentar para os ditames inscritos na cartilha do Executor de Contrato, 
disponivel no sitio www.seolag.df.aov.br., a qual informa detalhadamente os procedimentos a 
serem seguidos pelo executor de contrato, bem como a legislação afeta a esta atividade; e 

b) observar os requisitos prescritos no art. 67 da Lei a 8.666/93. b) observar os requisitos prescritos no art. 67 da Lei n° 8.666/93. 

3.9 ・・  ATESTO DE NOTA FISCAL POR SERVIDOR SEM 
COMPETENCIA 

3.9 - ATESTO DE NOTA FISCAL POR SERVIDOR SEM 
COMPETÊNCIA 

Nos Processos n 307.000.053/2011, relativo ' contrata戸o da CAESB para 
fornecimento de 自  gua e coleta de esgoto, e n 307.000.059/2011, relativo ao fornecimento de 
energia eldtrica, algumas notas fiscais foram atestadas por servidor sem competncia para tal. 

Nos Processos n° 307.000.053/2011, relativo A contratação da CAESB para 
fomecimento de água e coleta de esgoto, e n° 307.000.059/2011, relativo ao fornecimento de 
energia elétrica, algumas notas fiscais foram atestadas por servidor sem competência para tal. 

• , ProcesSo , ,, Nota RiscaltAtostada , L, 	t 	t, 	t, 
cryirlor sit, '-', 

 tatestou 'S ti 
%tutor, lo l 

Çontrato 

307.000.053/2011 

07/2011,08/2011, 09/2011,10/2011, 
11/2011 e 01/2012 

,,,,,,.564-* **277- * 

09/2011 e 12/2011 *.653.***-* **.277-*  

307.000.059/2011 
7244 *.651.***.* **.277-* 

6928, 8825, 8645, 8548 e 8690 ***.564..*  
8445 *.653.***-*  

A Portaria n 29/04 - SQA, de 25/02/2004, que disciplina os procedimentos 
operacionais relativos a execu9ao dos contratos no a mbito da Mn, inistra 言o Direta, 
Autrquica e Fundacional do Distrito Federal, em seu art. 5。, informa que caber自  diretamente 
ao executor do contrato: "atestar os valores e a conclus甘o de cada etapa do ajuste contratual, 
nos documentos de cobran9a habilitados pela legisla 言o pertinente, no prazo m白ximo de 10 
(dez) dias 丘  teis contados de seu recebimento. Dessa forma, o executor do contrato' o 
respons自vel pelo atesto das Notas Fiscais. 

A Portaria n° 29/04 - SGA, de 25/02/2004, que disciplina os procedimentos 
operacionais relativos a execução dos contratos no âmbito da Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, em seu art. 5°, informa que caberá diretamente 
ao executor do contrato: "atestar os valores e a conclus'ão de cada etapa do ajuste contratual, 
nos documentos de cobrança habilitados pela legislação pertinente, no prazo raMdmo de 10 
(dez) dias Uteis contados de seu recebimento. Dessa forma, o executor do contrato 6 o 
responsável pelo atesto das Notas Fiscais. 

Manifesta戸o do Gestor Manifestação do Gestor 

As ordens de servico no(sI I e 2. de 1/02/2011. nublicadas no DODF no 26. 
7/11/2011 p自gina 20 que designa o servidor 
matricula *中  ,377_*, para atuar como executor dos contratos celebrados entre esta 
Administra9ao Regional e as concessionarias CEB e CAESB foram tornadas sem 
efeito por meio das Ordens de servi9o n。(s) 9 e 10 respectivamente de 07/07/2011, 
publicadas no DODF no132, pginas 29 e 30, do dia 11/07/2011. 

As ordens de serviço n°(s) 1 e 2, de 1/02/2011, ublicadas no DODF n° 26, 
7/11/2011 pagina 20 que designa o servidor 
matricula **.377-*, para atuar como executor dos contratos celebrados entre esta 
Administraçao Regional e as concessionárias CEB e CAESB foram tomadas sem 
efeito por meio das Ordens de serviço n°(s) 9 e 10 respectivamente de 07/07/2011, 
publicadas no DODF n°132, páginas 29 e 30, do dia 11/07/2011. 
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An'lise do Controle Interno 

Permanece a recomenda9ao a Unidade, pois apesar da Unidade apresentar as 
ordens de servi9os que tomam sem efeito a designaao do executor do contrato, servidor 
matricula * *.277..*, a Administra9谷o n首o apresentou nenhuma nova argumenta9且o sobre 
aqueles servidores que atestaram as faturas sem designaao legal como executores. 

Recomenda戸o 

a) atentar para os ditames inscritos na Cartilha do Executor de Contrato, 
disponivel no stio www.seplag.df.gov.br, a qual informa detalhadamente os procedimentos a 
serem seguidos pelo executor de contrato, bem como a legisla叫o afeta a esta atividade; e 

b) observar os requisitos prescritos no art. 67 da Lei n 8.666/93, art.5。  da 
Portaria n.。  29/04 - SOA, de 25/02/2004, e art. 41 do Decreto 32.598 de 15/12/2010. 

3.10 - BENS N O LOCALIZADOS 

A equipe de auditoria informa a n言o localiza 豆o de 19 bens no 含  mbito da RA- 
XXVII conforme o item 1.1 do Relat6rio de Bens M6veis n 045/2012 emitido pela Gerncia 
de Acompanhamento e Avalia o do Patrimnio Mobilirio, da Coordena 且o Geral de 
Patrimnio da Secretaria de Estado de Fazenda anexo s folhas 95 e 96 do presente processo. 

Manifesta戸o do Gestor 

Com rela 旨o ao procedimento dc abertura de Tomada de Contas Especial quanto a 
no localirao dos 19 bens verificados cm 2012 no constam nenhuma informa9きo 
documental, no entanto ap6s levantamento de infonna96S junto aos setores 
respons'veis quanto ao periodo dc 2012 at 31/12/2014 apresentado o memorando 
n 15/20 14/NIJMAP/GEAD/DAG/RAXXVII, de 24/09/2014, copia anexa.. 

Mem. N。  l5/2014/UMM/GEADDAG/GB/pA.flvJj 

Encaminho o presente documento a Vosssa Senhoria, para conhecimento e 
providncias quanto" localilza さo dos bens que constam na planilha em anexo, pois 
os mesmos n邑o foram localizados ap6s levantamento realizado por esta Chefia, 
tendo como referncia 	(grifo nosso) 

An'lise do Controle Interno 

ハーーー -ハーーー  ．  Permanece a recomenda9吾oa Unidade em face da no abertura de Tomada de 
、 wiw.s nspeciai em reia9ao aos 19 bens no localizados. 

Subsecretaria dc Controle Intcrno/SUBCI 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14。  andar, saia 1401 1 CEP 70075-900 - Brasfli日ノDF 

Fone: (61) 2108-3301 - Fax: (61) 2108.3302 
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Recomenda恒o 

a) proceder, se jd n百o o fez, a Tomada de Contas Especial nos termos da 
resoluao n。  102/1998 TCDF; e 

b) cumprir as determina6es do Relat6rio de Bens M6veis n 045/2012 emitido 
pela Gerncia de Acompanhamento e Avalia 乞o do Patrim6nio Mobili自rio, da Coordena o 
Geral de Patrim6nio da Secretaria de Estado de Fn7erda 

4- GESTAO CONTABIL 

4.1 - IMPROPPIVIbADES NOS CONTROLES DOS 
PERMISSIONARIOS 

Em consulta ao Sistema Integrado de Gesto Governamental~ SI000, nao foi 
constatada a contabiliza叫o dos crditos de natureza no tributria por ocupa9甘o de rea 
pblica em conta prpria do Ativo Circulante, em atendimento A Deciso n 4.282/2007- 
TCDF. 

Em resposta ao item a Solicitaao de Auditoria n 05/2011 - 
201 2/DIRAG/CONAG/CONT/STC, de 02/02/2012, a Unidade apresentou uma relaao dos 
permission白rios informando sobre a adimplencia dos mesmos. A Unidade ainda informa que 
houve uma tentativa de convoca o dos permission百rios para regulariza叫o das pendencias 
fmanceiras, e que est aguardando vistoria de equipe da Coordenadoria das Cidades para o 
clculo das' reas. 

Conv6m salientar que a ausencia de um sistema de cobran9a interligadoa 
receita obriga o permissionrio a levar o comprovante do pagamento a Administra叫o 
Regional para efetuar a baixa. Assim, os controles apresentados pela Unidade podem nao 
refidk a realidade. 

Cabe lembrar' RA-XXVII que os procedimentos de controle de outorga de 
uso de espa9os p丘blicos devero incluir: 

I) A proibi9ao da transferncia do direito de ocupa 五o de espaos p自blicos, 
tendo em vista o carter "intuitu personae" da outorga de uso, consoante as determina6es 
constantes da Decisao n 131/2003/TCDF; 

2) o levantamento e a defini9ao das reas passveis de serem utilizadas por 
trailers, quiosques e similares, em obediencia ao inciso IV do art. 2。  da Lei n。  4.257/2008; 

3) a restri9ao s atuais ocupa6es de rea p丘blica por quiosques e trailers a 60 
m2 por ocupante, observada a hip6tese prevista no art. 3。  da Lei n 4.257/2008; 

Subsccrctaiia dc Controle Interno/SUBO 
Ed. Anexo do Pal'cio do Euiti, 140 andar, sala 1401 1 CEP 70075-900 - Br・sflia/DF 
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4) a improrrogabilidade dos eventuais termos vigentes, salvo na hip6tese de 
previsao legal em edital de licita 臣o; 

5) a identifica9乞o dos atuais ocupantes, de modo a lhes evidenciar: nome, CPF, 
endere9o residencial e da atividade econ6mica, bem como as respectivas condi96es da 
ocupa 言o; 

6) o no acolhimento de instrumentos de mandato, como procura96es e/ou 
cess6es de direito, para transferir a terceiro eventual direito de ocupaao vigente; 

7) a emissきo de autoriza6es para instala9且o de' gua, luz e outros congeneres, 
condicionada ao custeio pelos respectivos ocupantes; e 

8) a no gera9ao de expectativas de direito a eventual ocupante de' rea pblica, 
dificultando a retomada dos espa9os ocupados irregularmente, ante a hip6tese de litgio na 
justia comum, em face da possibilidade de responsabiliza o dos ordenadores de despesa da 
RA-XXVH, nos tennos do Inciso II, do art. 57, da Lei Complementar n 0 1/94, que disp6e 
sobre a Lei Org合nica do Distrito Federal. 

Manifesta悼o do Gestor 

No exerccio de 2011 nao foi tomada nenhuma providncia, conforme pode ser 
comprovado pela ausencia de registro da conta no Siggo, espelho anexo. 
A Ger'ncia de Oramento, Finan'as e Contratos- GEOFIC a partir do exercidio 
de 2011 solicitou gest6es da Diretoria de Adnhinisfraao Geral junto a Diretoria de 
Servi9o, setor respons'vel, quanto a s informa96es necessrias para que se pudesse 
proceder com registro dos permissionarios, conforme Memorando n。  388/2011, de 
16/11/2011, cpia anexa. 
A partir dc 2012 foram lan9ados na conta 112192500- Permissionarios a Receber os 
valores correspondente ao valor anual a serem pagos, conforme Detalha Conta 
Cont白bil dos exerccios de 032012 a31/l2/2014. 
A partir do exercicio de 2014 com a adequaao as Normas Internacionais de 
Contabilidade P'blica as contas foram mudadas, segue anexo Demonstrativo com a 
conta atualizada. 
Medidas foram tomadas pelos setores respons'veis para que as recomenda6es 
fossem atendidas, no entanto boa parte dos atos esto vinculados as decis6es de 
&8豆05 511Pedores. 
Segue anexo documentos contbeis, planilhas e memorandos como forma de 
加rmaliza9ao dos atos 

Anlise do Controle Interno 

A Unidade informa que est efetuado um maior controle da conta contbil 
n 112192500 - Permissionrios a Receber, situaao a ser verificada em exames futuros. 
Contudo, n百o informa quais a6es ser豆o empreendidas para atender a recomenda6es contidas 
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nos itens "b" e "c". Assim, mantemos as recomenda6es, for9ando a necessidade da Unidade 
atende-las prontamente. 

Recom end a, o 

a) doravante, utilizar a Conta Contbil n 112192500 ・  Permissionrios a 
Receber, do Sistema Integrado de Gestao Governamental - SIGGO, para registrar e 
acompanhar os contratos de permissao de uso de rea p自blica no 合  mbito da Regional; 

b) aperfei9oar os controles referentes' ocupa9ao de boxes, incluindo o 
acompanhamento mensal dos pagamentos de pre9os pblicos devidos por feirantes e observar 
as restri96es s atividades econmicas desenvolvidas em 自  reas p丘blicas, nos termos das 
Decis6es TCDF ri0 6620/2003, n 5405/2006, no 6000/2007 e n 4674/2008; e 

e) estabelecer rotinns administrativas visando o encaminhamento mensal de 
comunica をo circunstanciada a Fiscaliza9ao de Atividades Urbanas da sua jurisdi9ao acerca 
do recolhimento individual de pre9os p丘blicos devidos pelos ocupantes permissionrios de 
reas p丘blicas, com vistas a contribuir com as a6es de fiscalizaao no 自  mbito da RA-XXVII. 

;co C二TSAO 

Em face dos exames realizados, concluimos pelas ressalvas contidas nos 
subitens, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 4.1. 

Brasilia, 16 de mar9o de 2015. 

CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL 
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