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

RELATORIO DE AUDITORIA N。 06 /2015-DIRAG-IJCONAG/SUBCl/CGDF 

Unidade: Administra 甘o Regional do Lago Sul 
Processo n。: 040.000.844/2012 

Assunto: AUDITORIA DE CONFORMIDADE EM TOMADA DE CONTAS ANUAL 
ExercIcio: 2011 

Senhor Diretor, 

Apresentamos os resultados dos trabalhos de auditoria de conformidade com a 
finalidade de examinar a Tomada de Contas Anual da Unidade acima referenciada, nos 
termos da determinaao do Senhor Controlador-Geral, conforme Ordem de Servi9o 
n。198/2012-CONT/STC, de 20/07/2012. 

小・「・臨灘 ESCOPO DOTRAflALRQ. 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administra o Regional 
do Lago Sul, no perodo de 26/07/2012 a 24/08/2012, objetivando verificar a conformidade 
das contas da Administra9きo Regional do Lago Sul, no exercicio de 2011. 

N含o foram impostas restri96es quanto ao mtodo ou 良  extensao de nossos 
trabalhos. 

A auditoria foi realizada por amostragem visando avaliar e emitir opiniao sobre 
os atos de gestao dos respons百veis pela Unidade, ocorridos durante o exercicio de 2011, sobre 
as gest6es oramentria, contbil, financeira, patrimonial, de pessoas e suprimentos. 

Foi realizada Reunio de Encerramento em 24/08/2012 com os dirigentes da 
Unidade, objetivando dar conhecimento das constata6es obtidas pela equipe de auditoria, 
oportunidade em que os gestores phblicos se manifestaram e apresentam esclarecimentos 
adicionais, justificativas ou documentos comprobat6rios a respeito dos atos e fatos 
administrativos sob sua responsabilidade, que foram considerados neste relat6rio. Na referida 
reuni5o foi lavrado documento, acostado s fisJ83 a 191 do processo. 

O presente Relat6rio, na fase preliminar, foi encaminhado ao dirigente mximo 
da Administra9ao Regional do Lago Sul para sua manifesta5o quanto aos esclarecimentos 
adicionais ou s justificativas para as situa96es constatadas, conforme estabelecido no art. 31 
da Portaria ri0 89-STC, de 21/05/2013. 
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Como resposta aos questionamentos, a Unidade encaminhou Oficio 
n44/201 5-GABJRA-XVI (fis. 200/215), de 12/02/2015, acompanhado de documentos 
anexos, oportunidade em que se manifesta a respeito dos pontos e das recomenda6es 
apontados no Relatrio Preliminar de Auditoria n 19/2014 - DIRAG L'CONAG/CONT/STC, 
as quais inserimos integralmente nos itens "Manifesta 昏o do gestor". 

Como resposta aos questionamentos, a Unidade encaminhou Oficio 
n°44/2015-GAB/RA-XVI (fls. 200/215), de 12/02/2015, acompanhado de documentos 
anexos, oportunidade em que se manifesta a respeito dos pontos e das recomendações 
apontados no Relatório Preliminar de Auditoria n° 19/2014 - DIRAG I/CONAG/CONT/STC, 
as quais inserimos integralmente nos itens "Manifestação do gestor". 

」 ' "DASPE AS 'RSCf", LI 』  Sw' 「  IT DAS PE AS IR Il C 	8,1? 

Constam dos autos os documentos e informa6es exigidas pelos arts. 140, 142 
e 148, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela 
Resolu9各o n。  38/90 1 TCDF. 

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

'" :ilIU IMPAcTOS NA GIESTxO11一一―ー  	 IMPACTOS NA Gr 1 

Na sequencia ser昏o expostos os resultados das anlises realizadas na gestAo da Na sequencia serão expostos os resultados das andlises realizadas na gestdo da 
Un Id Rde, 

1・ GESTAO ORAMENTRIA 

1.1- ANLISE DA EXECUCAO OR 】AMENTARIA 

Unidade. 

1 - GESTÁO ORÇAMENTARIA 

1. 1 - ANALISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A Lei Or9amentria Anual n.。  4.533, de 30/12/2010 destinou a Unidade 
recursos da ordem de R$ 1.050.000,00, que em virtude das altera6es oranentrias ocorridas 
no exercicio de 2011, resultaram em despesas autorizadas que somaram R$ 816.121,00. 0 
total empenhado foi da ordem de R$ 799.994,17, equivalente a 98,02% da despesa autorizada, 
conforme demonstrado a seguir: 

A Lei Orçamentária Anual n.° 4.533, de 30/12/2010 destinou A. Unidade 
recursos da ordem de R$ 1.050.000,00, que em virtude das alterações orçamentárias ocorridas 
no exercicio de 2011, resultaram em despesas autorizadas que somarana R$ 816.121,00. 0 
total empenhado foi da ordem de R$ 799.994,17, equivalente a 98,02% da despesa autorizada, 
conforme demonstrado a seguir: 

dlI1J1IiUQ :T1.1118 .. 	_. 
iiimr i 	1 l'i 	it 	1 

Alteração 25.178,00 (25.178,00 
Dotação Autorizada 816.121,00 816.121,00 
Autorizado 816.121,00 816.121,00 
Contin enciado 215.701,00 215.701,00 
Despesa Autorizada 816.121,00 816.121,00 
Empenhado 799.994,17 799.994,17 

Li. uidado 191.793,94 191.793,94 
Dis onivel 16.126,83 191.793,94 

Fonte: SIGGO/DISCOVERER Fonte: SIGGO/DISCOVERER 
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Distribui戸o do Recursos RA XVI Distribuição do Recursos RA XVI 

SConvfte 且Tomadade Preo ■ Dtspensa alnexigivel SPreg加  alConyke •Tomade de Prep) • Dispensa • tnexievel • Preek 

4% 4% 
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2- GESTAO FINANCEIRA 2 - GESTÃO FINANCEIRA 

2.1 - LICITACOES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 2.1 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

Os valores empenhados pela Regi乞o Administrativa do Lago Sul, para a 
execu9ao dos programas de trabalho previstos para o exercicio de 2011, alcan9aram o 
montante de R$ 1.057.000,00, distribudos nas modalidades de licitaao mostradas na Tabela 
e no gr百fico abaixo: 

Os valores empenhados pela Região Administrativa do Lago Sul, para a 
execução dos programas de trabalho previstos para o exercicio de 2011, alcançaram o 
montante de R$ 1.057.000,00, distribuidos nas modalidades de licitação mostradas na Tabela 
e no gráfico abaixo: 

Recursos empenhados por modalidade de Iicita9So na RA XVI. Recursos em enhados or modalidade dc licita na RA XVI. 

..'4 [ 

F. 
tik 	lo 	7 

PIR Pr 	WI 
I. 	'tit.' 	:IA 

iv: 	ry •  
01 	4= 

01 Convite 27.839,69 
02 [-- Tomada de Preqns r 2616.419,43 

l 
1 

1 

- 	1 03 r- 	Concorrência 

, 

1 

- 
64 11—Dispensa de Licitagao 	 77.497,47 

38.261,29 05 11 	Inexigível 

06 if Suprimento de Fundos - -1 

— 
07 1 	Pregao 345.976,17 

TOTAL 	----1 749.994,17 1 
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Examinamos por amostragem, os processos relacionados na tabela abaixo 
referente a atos de convites, dispensa de licitaao e pregao com o objetivo de verificar a 
legalidade dos atos praticados pela RA XVI - Lago Sul: 

Examinamos por amostragem, os processos relacionados na tabela abaixo 
referente a atos de convites, dispensa de licitação e pregão com o objetivo de verificar a 
legalidade dos atos praticados pela RA XVI - Lago Sul: 

蝋  鱗繊‘道昔  (3q01:: ’き可  

1 Execu9o de cal9adas em cmcm。, gmuia, 

	

~ 	-~ 	mcio-Ilos c rampas dc accssibilidadc C 
146.000.412/201 1 I Exccu o de Manuten9"o e Manuten"o de 

~ recupera9』o dcc司叫as e皿α皿ereto・  meio- 

	

I 		Vos e rampas de acessibilidade 

	

1 	Execudlo de calcadas em concreto, grarria, 
meio-flos e rampas de acessibilidade c 

146.000.412/2011 1 Execudlo de Manutendo e Manutendo de 
recuperadlo de caloadas em concreto, mcio- 

flos a rampas de acessibilidade  
~ 
I 	 

TOMADA DE 
FItECo 

TOMADA DE 
PREÇO 

260.419,43 260.419,43 

I~146・
000.600/2011 146.000.6002011 

Fornecimento e Instala'o de divis6rias e 
guiches 

Fornecimento e Instalagrio de divis6rias e 
guichás  

PREG O PREGÃO 157.256.65 157.256,65 

PREG O PREGÃO に篇0.647/2011 F176.000.647/2011 
~ 

Fomccimento e instala'o de materiais para 
infra-cstnjtura em cabcamcnto cstnjturado 

l6gico e el'uico 	 I 

Fornecimento e instalado de materials partt 
infra-estrutura em cabeamento estruturado 

lágico e eletrico  
167.505,06 167.505,06 

6.000'008/2011 6.000.05f/2011 PnF・'ncnto dc ftiiras dc 6p'n' C .cpnto 	INEXIGmT1 -mADE Pa amento de futures de a e es oto 	INEXIGIBILIDADE 38.261,29 38.261,29 

146.000.631/2011 Contratadto de empresa especializada para 
pintura interna de paredes esquadrias 

metálicas e escultura denominada Peixe Vivo 
na Sede da Administraelto Regional do Lago 

CONVITE 27.839,69 

Sul 

r146.000.490/2011 
146.000.4902011 

- 

I146.
000.660)2011 146.000.660/2011 

Loca9自o de Mobili'rio, montagens e 
hls切1叫ecs paia cvct血）  

Locado de Mobihário, montagens e 
instalades para event°  

Servio de execu9'o dc 02 csquadrias 
met'licas p/ Janelas tipo Mato-Ar 
Servico de execuelo de 02 esquadrias 
metilicas p/Janelas tipo Maximo-Ar  

DISPENSA DLSPENSA 

DISPENSA DISPENSA 

7. 500,00 7.500,00 

ユ500PO 2.500,00 

	

~ 143.000.561/2011 	i 	一il面uten9o do Sistema dc Irrigao 

	

I 143.000.561/201-1 	; 	"-Manutendlo do Sistema de Inigado DISPENSA DLSPENSA 810,00 810,00 1 

3- GESTAO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVICOS 

31 - AUSNCIA DE ANOTA（】AO DE RESPONSABILIDADE 
TCNICA - ART DO PROJETO E PLANILHA ORAMENTARIA 

3 - GESTA0 DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 

3.1 - AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA - ART DO PROJETO E PLAMLHA ORÇAMENTÁRIA 

Constatamos nos processos relacionados na tabela abaixo que o projeto bsico 
desenvolvido pela rea t6cnica da RA・XVI nao possua a devida Anotaao de 
Responsabilidade T6cnica (ART), de modo a permitir a identifica9o de profissional de 
engenharia ou arquitetura prevista na Lei Federal n。  649 6/77. 

Constatamos nos processos relacionados na tabela abaixo que o projeto bdsico 
desenvolvido pela drea técnica da RA-XVI não possuia a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), de modo a permitir a identificação de profissional de 
engenharia ou arquitetura prevista na Lei Federal n° 6496/77. 

ぎ講誉斐 ● fLso 	 題 	 舞灘鱗細  

146.000.412/2011 i Execu 吾o de cal9adas em concreto, grama, meio-fios e rampas de 
I 	 'acessibilidade e Execu9且o de Manuten9喜o e Manuten叫o de 

I 	 l recupera o de cal9adas em concreto, meio-fios e rampas de 
i 	 I acessibilidade 

[146.000.600/20 ii"]j Fornecimento e Instala9o de divis6rias e guich函  

SO  

146:000.42/2011 Execução de calçadas em concreto, grama, meio-fios e rampas de 
' acessibilidade e Execução de Manutençtto e Manutenção de 

recuperação de calçadas em concreto, meio-fios e rampas de 
, acessibilidade 

_ 	 
146.000.600/201111 Fomecimento e Instalação de divisdrias e guichds 

巨46.000.490/2011 Loca 且o de Mobilirio, montagens e instala96es para evento f -146.000.4-9620-11 Locaçâo de Mobiliário, montagens e instalaçOes p-ara-e-; 
_ 
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Manifesta恒o do Gestor 

・ Processo: 146.000.41212011 1 Execu9昌o de Caladas; 
Providencia adotada pela Administrag'o Regional: 
)' 	Anota 且o de Responsabilidade T6cnica - ART s fis. 856 dos autos, cpia 
日nexa. 

Processo: 146.000.600/2011 - Divis6rias; 
・ Processo: 146.000.490/2011 - Loca叫o Banheiros Qumicos. 
Provid'ncia adotada pela Administra 豆o Regional: 
Esta Unidade estar atenta para que todos os projetos tcnicos, or9amentos e 
especifica6es t6cnicas sejam assinados por seus autores e devidamente anotados no 
CREA-DE ou CAU-DF 

An'lise do Controle Interno 

A Unidade sanou parcialmente as irregularidades apontadas no presente 
subitem incluindo a Anota 巨o de Responsabilidade T6cnica em apenas um dos processos. 
Permanece a recomenda9ao a Unidade, 

Recomenda恒o 

Observar, doravante, que todos os projetos t6cnicos, includos oramentos e 
especifica6es t6cnicas executados pela administra9こo sejam assinados por seus autores e 
devidamente anotados no CREA-DF ou CAU-DF, conforme o caso. 

31- IMPROPRIEDADES NO PROJETO nksico 

Constatamos que o Projeto Bsico do Processo n 。  146.000.490/2011, objeto da 
Contrata 且o de empresa especializada em servi9os de loca9ao de Banheiros Quimicos, Tendas 
e Cadeiras no contexto das atividades dos 128 anos do Sonho-Vis巨o de Dom Bosco e dos 51 
anos do Aniversrio do Lago Sul, encontra-se sem o nvel de precisきo adequado para 
caracterizar o objeto da licita9Eo, em face da inexistncia de plantas de Arquitetura no projeto 
bsico e a ausencia de detaihamentos em rela9乞o ao evento realizado, em desacordo com o 
inciso lix do art. 6。, da Lei n。  8.666/93. 

Manifesta，豆o do Gestor 

Processo 146.000.490/2011 Loca叫o Banheiros Qumicos 
Providncia adotada pela Administra'o Regional: 
Esta Unidade desde 2013 segue as recomenda96es recebidas quando da elabora叫o 
dos Projetos Bsicos, observando a caracteriza 昌o do objeto da licita9且o com plantas 
e detaihamentos adequados nos termos do inciso IX do art. 6, da Lei. 8.666/93. 

Subsecretaria dc Controle Intcmo/SUBCI 
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An'lise do Controle Interno Anilise do Controle Interno 

Apesar da Unidade manifestar-se sobre as providencias adotadas para 
atendimento das recomenda96es em processos futuros, permanece a recomendaao para que 
nos pr6ximos 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 Recomendação 

Observar doravante obriga9ao de elaboraao de projeto bsico detalhado nos 
termos da legisla9ao de regencia referido no presente subitem. 

Observar doravante obrigação de elaboração de projeto basic° detalhado nos 
termos da legislação de regência referido no presente subitem. 

3.3 - AUS血NCIA DE RELAT6RIO DE EXECU叫O 3.3 - AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 

Em anlise aos processos abaixo relacionados verificamos que no constam os 
respectivos relat6rios que comprovam a realiza9甘o de execu9ao da realizaao dos objetos 
contratados, em desacordo com o§ 5。  do art. 41 do Decreto n 32.598, de 15/12/2010 
(contratos para execu9哀o de obra e presta9きo de servi9os). 

Em análise aos processos abaixo relacionados verificamos que não constam os 
respectivos relat6rios que comprovam a realização de execução da realização dos objetos 
contratados, em desacordo com o § 5° do art. 41 do Decreto n° 32.598, de 15/12/2010 
(contratos para execução de obra e prestação de serviços). 

1aítiw . 	 LI 
r--- 

146 000 490/2011 

i 

Contratação de empresa especializada em serviços de locação de 
Banheiros Químicos, Tendas e Cadeiras para atender As atividades 
dos 128 anos do Sonho-Visão de Dom Bosco e dos 51 anos do 
Aniversário do Lago Sul 

: 146.000.631/2011 
i 
t 
t  

Contratação de empress de engenharia para execução de pintura 
interns 	das 	paredes, 	esquadrias 	metálicas 	e 	da 	escultura 
denominada 'Peixe Vivo'  

Manifesta戸o do Gestor Manifestação do Gestor 

Processo 146.000.490/2011 Locaao de Banheiros Qufinicos; 
Processo 146.000.631/2011 - Servio de Pintura: 

• Processo 146.000.490/2011 - Locação de Banheiros Quimicos; 
• Processo 146.000.631/2011 - Serviço de Pintura: 

ProvidEncia adotada pela AUm血istra,flo Regional: 
> 	No Processo 146.000.63112011 o "Dirio de Obra" est anexado processo. 
Esta Unidade, desde 2013, adota a recomenda 目o em acordo com o§ 5。  do art. 41 
do Decreto n32.598, dc 15/12/20 10. 

Providencia adotada pela Administração Regional: 
> 	No Processo 146.000.631/2011 o "Didrio de Obra" esta anexado processo. 
Esta Unidade, desde 2013, adota a recomendação em acordo com o § 5° do art. 41 
do Decreto n°32.598, de 15/12/2010. 

An'lise do Controle Interno Análise do Controle Interno 

A Unidade informa que no Processo n 146.000.631/2011 o "Dirio da Obra" 
est自  anexado ao processo, por6m, o referido documento n言o substitui os Relatrios do 
Executor. Desta forma, permanece a recomendaao a Unidade em face da n百o apresenta9ao 
dos Relatrios de Execu9吾o dos servi9os e obras relacionados no presente subitem. 

A Unidade informa que no Processo n° 146.000.631/2011 o "Diario da Obra" 
está anexado ao processo, porém, o referido documento não substitui os Relatórios do 
Executor. Desta forma, permanece a recomendação Unidade em face da não apresentação 
dos Relatórios de Execução dos serviços e obras relacionados no presente subitem. 

Sub secretaria de Controle Intcmo/5UBCI 
Ed. Mexo do Pal&cio do Buriti, 140 andar, sala 1401 - CE? 70075-900 - Brasflia/DF 

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

Subsecretaria de Controle Interno/SUBC1 
Ed. Anexo do Palicio do Buriti, 14° andar, sala 1401 - CEP 70075-900 - BrasIlia/DF 

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



Subs ecretada de Controle Interno・  SUBO 7dc 13 

Recomenda恒o 

Cumprir integralmente o determinado no art. 41 do Decreto n 32.598, de 
15/12/2010 na execu9ao dos seus contratos, observando ainda o disposto na Portaria 
n.。  29/04-SOA, de 25/02/2004, alterada pela Portaria n.。  125/04, de 3 0/04/2004. 

3.4 - AUSENCIA DE CADASTRAMENTO DAS OBRAS NO SISTEMA 
SISOBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF 

Fato 

Em consulta ao sistema SISOBRAS, mantido e desenvolvido pelo Tribunal de 
Contas do Distrito Federal - TCDF, verificamos o nきo cadastramento das obras executadas 
pela RA-XVI no exercfcio de 2011, em desacordo com o que prescreve o art. 2, da Resolu9o 
fl.0 191/2008 do TCDF, a saber: 

Art. 2。・  Caber aos6 rg且os e entidades distritais contratantes de obras p自blicas a 
ado叫o tempestiva dos seguintes procedimentos: 
I - registrar e manter atualizadas no SISOBRAS as informa6es sobre aprovaF6es de 
projetos, obten6es de licenas, licita96es, contrata,6es, acompanhamento da 
execu9甘o fisica e financeira e demais 血forma6es requeridas pelo Sistema ora 
血stitumo; 
II ー  manter atualizado o cadastro de servidores respons自veis pelo registro e 
manuten9o dos dados e informa96es no SISOBRAS; 
III - acessar, at o dia 10 (dez) de cada mes, o m6dulo Pendencias, providenciando 
os ajustes que se fizerem necessrios. 
§1。 Devero ser registradas no SISOBRAS as informa96es sobre as obras cujo valor 
seja igual ou superior ao limite que obriga' realiza 且o de licita9'o na modalidade 
convite, inclusive as contratadas por meio de dispensa ou inexigibilidade de 
licita o, que se enquadrem na mesma situa 甘o. 
§2。 As informa96es devero ser registradas no prazo de 10 (dez) dias' teis, 
contados da data da formaliza o do ato administrativo correspondente. 
§ 30 0 registro da informa 昌o 6 de responsabilidade do jurisdicionado, no 
caracterizando anuencia do Tribunal no que concerne A regularidade dos atos e das 
desnesas infonnadas. 
9'r r menitauvo o regユsim ae inn万ma9oes mativas a ooras cujo vazor sりa mienor 
ao previsto no§ 1。  deste artigo. 
§5。  A fhlta de atendimento ao disposto nesta Resolu o caracteriza descumprimento 
de decis且o do Tribunal, sujeitando o respons'vel s penalidades previstas no art. 57 
da Lei Complementar n.。  0 1/1994. 

Manifesta戸o do Gestor 

ProvidEncia adotada pela Administra‘百o Regional; 
> 	Em 2012 esta unidade, contratou obras de ilumina9甘o pblica, cujos contratos 
foram assinados no final de dezembro de 2012. Iniciamos os procedimentos do 
cailactramento da obra de ilumina 昏o p6blica do Terminal de Txi - Aeroporto JK, 
cujo Contrato n。  02/2012, assinado em 28/12/2012 com a CEB Energ6tica (controle 
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TCDF n。  57/2013). Restaram inform町6es pendentes tendo em vista problemas no 
sistema. H poca, conforme c6pias de c-mails anexas, entramos em contato com o 
TCDF que ficou de averiguar solu叫o do problema para cadastramento de obras por 
dispensa de licita叫o. No recebemos nenhuma orientaAo. 
> 	Nos anos de 2013 e 2014 esta Uni&ule n'o executou nenhuma obra. 
Estaremos 誠entos ao 日rt. 2。  da Resom9且.0 mn008. 

An'lise do Controle Interno 

A Unidade esclarece as providencias que vem adotando quanto aos registros no 
sistema SISOBRAS do TCDF. Contudo, permanece a recomenda9ao' Unidade em face a 
necessidade de tempestividade dos registros futuros. 

Recom en d a9 o 

Realizar o registro tempestivo das infonna6es sobre aprova96es de projetos, 
obten96es de licen9as, licita96es, contrata96es, acompanhamento da execu9且o fisica e 
financeira no SISOBRAS nos termos da Resolu9ao n.。  191/2008ITCDF. 

3.5 - AUSENCIA DE PUBLICACAO DO EXECUTOR DE CONTRATO 

Ainda em anlise ao processo n。  146.000.490/2011 que versa sobre a 
Contrata 言o de empresa especializada em servi9os de loca きo de Banheiros QuImicos, Tendas 
e Cadeiras para atender s atividades dos 128 anos do Sonho-Visきo de Dom Bosco e dos 51 
anos do Aniversrio do Lago Sul, constatamos que nos autos nきo havia c6pia da publica o 
oficial de designaao do executor contratual nos termos da Portaria n.。  29/04 - SGA, de 
25/02/2004. 

Manifesta戸o do Gestor 

Processo: 146.000.490/2011 - Loca9o de Banheiros QuImicos; 
Providencia adotada pela Administra,'o Regional: 
> 	Esta Unidade, desde de 2013, est atenta a recomenda9且o. Atualmente, 
todos os contratos vigentes possuem executores de contratos com a respectiva 
nomea9昏o publicada no DODF e recebendo as orienta6es normativas cabIveis 

Anlise do Controle Interno 

Apesar da Unidade manifestar-se sobre as providencias adotadas para 
atendimento das recomenda6es em processos futuros, permanece a recomenda9きo para que 
nos prximos exames sejam confirmados as providencias tomadas. 
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Recomenda恒o 

Cumprir integralmente o determinado no art. 41 do Decreto n。  32.598, de 
15/12/2010 na execu9ao dos seus contratos, observando ainda o disposto na Portaria 
n.。  29/04-SOA, de 25/02/2004, alterada pela Portaria n.。  125/04, de 3 0/04/2004. 

3.6 - AUS NCIA DE TERMOS DE RECEBIMENTO PROVIS6RIO E 
DEFINITIVO 

Em an自lise ao Processo n.。  146.000.631/2011, referente a contrata弾o de 
empresa especializada para pintura interna de paredes, esquadrias metlicas e escultura 
denominada "Peixe Vivo", no valor de R$ 27.839,69 (Coelsa Engenharia Constru96es 
Saneamento Ltda.), nao localizamos nos autos o Termo de Recebimento Definitivo dos 
servi9os prestados. No Processo n 146.000.600/2011, referente a contrata9巨o de empresa 
especializada para fornecer e instalar divis6rias, portas e guiches de atendimento, tamb6m no 
constava o devido Teimo de Recebimento Provis6rio, em desacordo com o art. 73, inciso I da 
Lei 8666/93. 

Manifesta弾o do Gestor 

Processo: 146.000.631/2011 - Servi9o de Pintura; 
Provid己ncia adotada pela Administra,'o Regional: 
> 	Termo de recebimento Provis6rio s fis. 387 e 388 dos autos e Termo de 
Recebimento Definitivo s fis. 411 dos autos, cpias anexas. 

Processo: 146.000.600/2011 - Divis6rias; 
Provid'ncia adotada pela Administra'o Regional: 
> 	Esta Unidade est' atenta a recomendaao e passar a adotar as medidas 
pert血entes. 

An'lise do Controle Interno 

A Unidade sanou parcialmente a irregularidade apontada no presente subitem 
apresentando os Termos de Recebimento Definitivo e Provis6rio em apenas um dos processos 
analisados. Permanece a recomenda9ao a Unidade. 

Recomenda恒o 

Observar, doravante, a exigencia legal de emissao dos termos de recebimento 
provis6rio e defmitivo no contexto de obras e servi9os de engenharia nos termos da legisla o 
de regencia referido no presente subitem. 
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3.7 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFIN1nVO EMH'wO PELA 
ADMINISTRAAO DE OBRA PARCIALMENTE EXECUTADA 

3.7 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO EMITIDO PELA 
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA PARCIALMENTE EXECUTADA 

Em anlise ao Processoが  146.000.412/2011, referente a execu9百o de cal9adas 
em concreto, grama, meios-fios e rampas de acessibilidade e recuperaao de cal9adas em 
concreto, meios-fios e rampas de acessibilidade, verificamos que a Unidade emitiu Termo de 
Recebimento Definitivo sem a finalizaao da obra prevista no respectivo Projeto Bsico, 
conforme demonstrado na tabela abaixo (Contrato de Execu 巨o de Obras no 02/2011, no valor 
de R$ 49.681,45). 

Em andlise ao Processo n° 146.000.412/2011, referente A execução de calçadas 
em concreto, grama, meios-fios e rampas de acessibilidade e recuperação de calçadas em 
concreto, meios-fios e rampas de acessibilidade, verificamos que a Unidade emitiu Termo de 
Recebimento Definitivo sem a finalização da obra prevista no respectivo Projeto Básico, 
conforme demonstrado na tabela abaixo (Contrato de Execução de Obras n° 02/2011, no valor 
de R$ 49.681,45). 

Apesar da Unidade ter pago a h ltima parcela do contrato examinado pela 
Equipe por meio da Nota Fiscal ず  0153, de 04/04/2012, ressaltamos que localizamos no 
contexto do processo analisado, documento denominado Relatrio n 05/2011 (fis. 1103a 
1106), emitido pelo executor do contrato, com a observa叫o de nao execuao dos itens 
referidos no presente subitem. 

Apesar da Unidade ter pago a thin parcela do contrato examinado pela 
Equipe por meio da Nota Fiscal n° 0153, de 04/04/2012, ressaltamos que localizamos no 
contexto do processo analisado, documento denominado Relatório n" 05/2011 (fis.1103 A 
1106), emitido pelo executor do contrato, com a observação de não execução dos itens 
referidos no presente subitem. 

Manifesta恒o do gestor Manifestação do gestor 

3.7. Termo de Recebimento Provis6rio emitido pela Administra9且o de Obra 
Parcialmente Executada: 
. Processo: 146.000.412/2011 

3.7. Termo de Recebimento Provis6rio emitido pela Administração de Obra 
Parcialmente Executada: 
• Processo: 146.000.412/2011 

3.8. Altera叫o Indevida do Objeto do Contrato: 
Processo: 146.000.412/2011 

3.8. Alteração Indevida do Objeto do Contrato: 
• Processo: 146.000.412/2011 

O recebimento do Relat6rio Preliminar de Auditoria ocorreu no 立  ltimo dia 
31/12/2014 e, em decorrencia da publica 耳o do Decreto n36.237, de 01101/2015, 
foram exonerados os titulares de todos os cargos comissionados. A nomea9且o de 
servidores da rea t6cni&a ocorreu somente no dia 29/01/2015. Assim sendo, esses 
servidores, pela quantidade de demandas, n且o dispuseram de tempo suficiente para 
anlise e manifesta 且o sobre os itens 3.7 e 3.8. 

0 recebimento do Relatório Preliminar de Auditoria ocorreu no Ultimo dia 
31/12/2014 e, em decorrência da publicaçilo do Decreto n° 36.237, de 01/01/2015, 
foram exonerados os titulares de todos os cargos comissionados. A nomeação de 
servidores da Urea t6cni&a ocorreu somente no dia 29/01/2015. Assim sendo, esses 
servidores, pela quantidade de demandas, não dispuseram de tempo suficiente para 
análise e manifestação sobre os itens 3.7 e 3.8. 

ProvidEncia a ser adotada pela Administra'"o Regional: Providência a ser adotada pela Administração Regional: 

Esta Unidade seguir a recomenda9o do referido Relatrio no sentido de proceder 
apura'o disciplinar, nos termos do art. 214 da Lei Complementar n 840/2011, 
Esta Unidade seguirá a recomendação do referido Relat6rio no sentido de proceder 
apuração disciplinar, nos termos do art. 214 da Lei Complementar n° 840/2011, 
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An'lise do Controle Interno 

Apesar da Unidade manifestar-se sobre as providencias adotadas para 
atendimento das. recomenda6es, permanece a recomenda戸o para que nos prximos exames 
sej am confirmados as providencias tomadas. 

Recomenda恒o 

Proceder a apura きo disciplinar, nos termos do art. 214 da Lei Complementar 
n.。  840/2011, para apurar a responsabilidade pelo descumprimento a legislaao supracitada 
neste subitem. Caso fique configurado prejuizo ao errio, adotar providencias tendo em vista a 
instaura9きo de Tomada de Contas Especial pela Subsecretaria de Tomada de Contas Especial 
da Secretaria de Estado de Transparncia e Controle do Distrito Federal, conforme previsto na 
Resolu9ao n.。  102/1998/TCDF. 

3.8 ・  ALTERA叫O INDEVIDA DO OBJETO DO CONTRATO 

Constatamos que o Processo n.。  146.000.412/2011 referente a execu9言o de 
cal9adas em concreto, grama, meios-fios e rampas de acessibilidade no Setor de Mans6es 
Dom Bosco - SMDB teve seu objeto alterado, em razo da mudana do local de implanta o 
do objeto licitado e da inexecu 言o de servi9os previstos em projeto bsico, impropriedades 
confirmadas no contexto Relatrio de Execu9ao n。  05/2012 anexo aos autos (fis. 1103a 
1106). 

Lembramos que o art. 65 da Lei 8.666/93 nao preve a possibilidade de 
mudan9a de endere9o do local de execu9ao do objeto, sob justificativa de projeto bsico mal 
elaborado. Com  efeito, o TCU, por meio do Ac6rd五o fl.0 353/07, ten posi9ao clara a respeito 
do assunto: 

E indevida a alterafto de contrato de obras p自blicas com a finalidade exclusiva de 
corrigir erros no projeto que serviu de base' licita o e que se revelou incompleto, 
defeituoso ou obsoleto, devendo o fato acarretar, nos termos do art. 7 ,§ 6 0, da Lei 
8.666/93, a nulidade do contrato e consequente realiza'o de nova licita5o, ap6s 
refeitura do projeto, e a responsabiliza9ao do gestor que realizou a licita 旨o original 
com projeto incompleto. 

Em vistoria tcnica realizada ao novo endere9o de execu9ao na QI 19, 
verificamos as seguintes impropriedades decorrentes da mudana de endere9o j自  referida pela 
Equipe: 

a) inexistncia do novo Projeto de Arquitetura detalhado, incluindo as 
respectivas Plantas de Loca9且o e Situa9ao; 
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b) ausencia de justificativa da necessidade e prioriza o da 
implanta 乞o do servi9o no endere9o proposto; e 

c) ausencia de eventual Estudo de Impacto Ambiental a suportar a 
constru9ao das cal9adas em novo local ambientalmente sensivel, 
confonne preconiza o Art. 3o da Resoluc乞o Conama 237. em raz且o de 
proximiaacie a nrea ae rrote9ao Amrnental. 

Manifesta戸o do gestor 

3.7. Termo de Recebimento Provis6rio emitido pela Administra 且o de Obra 
Parcialmente Executada: 

Processo: 146.000.412/2011 

3.8. Altera9且o Indevida do Objeto do Contrato: 
Processo: 146.000.412/2011 

O recebimento do Relat6rio Preliminar de Auditoria ocorreu no' ltimo dia 
3 1/12/2014 e, em deconncia da publica'o do Decreto n36.237, de 01/01/2015, 
foram exonerados os titulares de todos os cargos comissionados. A nomeaAo de 
servidores da rea tcnica ocorreu somente no dia 29/01/2015. Assim sendo, esses 
servidores, pela quantidade de demandas, n且o dispuseram de tempo suficiente para 
anlise e manifesta 且o sobre os itens 3.7 e 3.8 

Provid'ncia a ser adotada pela Administra,'o Regional: 

Esta Unidade seguir a recomenda9且o do referido Relatrio no sentido de proceder 
apura'o disciplinar, nos termos do art. 214 da Lei Complementar n 840/2011, 

An'lise do Controle Interno 

Apesar da Unidade manifestar-se sobre as providencias adotadas para 
atendimento das recomenda6es em processos futuros, permanece a recomenda 昏o para que 
nos pr6ximos exames sej am confirmados as providencias tomadas. 

Recomenda恒o 

Proceder え  apura95o disciplinar, nos termos do art. 214 da Lei Complementar 
n.。  840/2011, para apurar a responsabilidade pelo descumprimento a legislaao supracitada 
neste subitem. Caso fique configurado prejufzo ao er自rio, adotar provid己ncias tendo em vista a 
instaura叫o de Tomada de Contas Especial pela Subsecretaria de Tomada de Contas Especial 
da Secretaria de Estado de Transparncia e Controle do Distrito Federal, conforme previsto na 
Resolu95o n.。  102, dc 15/07/1998, do Tribimal de Contas do Distrito Federal - TCDF. 
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v故Iガ  

   

-91『斑認“ 

  

'' 

     

      

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

Brasilia, 16 de maro de 2015 

CONTROLADORIA GERAL DO DISTRifO FEDERAL 
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