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

RELAT6RIO DE AUDITORIA N.。  10/2015-DIRAG IICONAG/SUBCJICGDF 

Unidade : Administra 甘o Regional do Riacho Fundo - RA XVII 
Processo n。  : 040.000.887/2013 
Assunto : AUDITORIA DE CONFORMIDADE EM TOMADA 

DE CONTAS ANTJAL 
Exerccio : 2012 

Folha: 
Proc.: 040.000.887/2013 
Rub ・ 	 M日1_ n 	 

Senhor Diretor, 

Apresento os resultados dos trabalhos de auditoria de conformidade com a 
finalidade de examinar a Tomada de Contas Anual da Unidade acima referenciada, nos 
termos da determina 甘o do Senhor Controlador-Geral, conforme Ordem de Servi9o 
n 102/20141 CONT/STC, de 26 de maio de 2014. 
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Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administra 且o Regional 
do Riacho Fundo, no perodo de 29/05/2014 a 04/07/2014, objetivando realizar auditoria de 
conformidade do processo de Tomada de Contas Anual da Administraao Regional do Riacho 
Fundo I, relativa ao exercicio 2012. 

No foram impostas restri96es quanto ao mtodo ou a extens言o dos trabalhos. 

A auditoria foi realizada por amostragem visando avaliar e emitir opini甘o sobre 
os atos de gesto dos respons自veis pela Unidade no exercicio de 2012, sobre as gest6es 
orament'ria, financeira, contbil e patrimonial. 

O presente Relat6rio, na fase preliminar, foi encaminhado ao dirigente mximo 
da Administra o Regional do Riacho Fundo I, por meio do Oficio n 2204/201 4-GAB/STC 
(fis. 240), na data de 10/12/2014. A Unidade em 22/12/2014, por meio do Oficio ri 612/2014- 
GAB-RA XVII (fis. 241/250), encaminhou as respectivas manifesta6es, as quais 
encontram-se inseridos integralmente no presente Relat6rio nos itens "Manifesta 甘o do 
gestor". 
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Constam dos autos os documentos e informa96es exigidas pelos artigos 140, 
142 e 148, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela 
Resolu9谷o n。  38/90 - TCDF. 

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

「  ” 」二  nレIMPACTOS:NA GESTAO・」  r- 	111,-11V1PACTOS,NA GESTAO  

Na sequencia serをo expostos os resultados das anlises realizadas na gest乞o da Na sequ8ncia serdo expostos os resultados das analises realizadas na gestão da 
Unidade. 

1- GESTAO OR 】AMENTARIA 

1.1 - EXECUCAO ORCAMENTARIA 

Unidade. 

1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

1.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A Lei Orament自ria Anual n.。  4.744, de 29 de dezembro 2011, destinoua 
Regi吾o Administrativa do Riacho Fundo I - RA XVII, recursos da ordem de R$ 8.382.478,00 
que, em virtude das altera96es or9amentrias ocorridas no exercicio de 2012, resultaram em 
despesas autorizadas no valor de R$ 8.674.28,87. O total empenhado foi da ordem de R$ 
8.401.405,26, equivalente a 100,23% da dotaao inicial, conforme demonstrado na tabela 
abaixo: 

A Lei Orçamentaria Anual n.° 4.744, de 29 de dezembro 2011, destinou A 
Regido Administrativa do Riacho Fundo I - RA XVII, recursos da ordem de R$ 8.382.478,00 
que, em virtude das alterações orçamentdrias ocorridas no exercicio de 2012, resultaram em 
despesas autorizadas no valor de R$ 8.674.2,28,87. 0 total empenhado foi da ordem de R$ 
8.401.405,26, equivalente a 100,23% da dotação inicial, conforme demonstrado na tabela 
abaixo: 

nEscmçAo L. iHtlit11404 IRS) 
Dotaçito Inicial 8.382.478,00 
AlteragOes 292.772,00 
Crédito Bloqueado 0,00 
Despesa Autorizada 8.674.228,87 
Total Empenhado 8.401.405,26 
Crédito Disponível 272.823,61 
Empenho Liquidado 8.255.654,19 

1.2 - RECURSOS DISPONIVEIS EMPENHADOS 1.2 - RECURSOS DISPONÍVEIS EMPENHADOS 

Os valores empenhados pela Regiao Administrativa do Riacho Fundo I para a 
execu9含o dos programas de trabalho previstos para o exercicio de 2012, distribudos nas 
modalidades de licita5o, alcanaram o montante de R$ 3.212.003,03, conforme demonstrado 
na tabela a seguir: 

Os valores empenhados pela Região Administrativa do Riacho Fundo I para a 
execução dos programas de trabalho previstos para o exercicio de 2012, distribuidos nas 
modalidades de licitação, alcançaram o montante de R$ 3.212.003,03, conforme demonstrado 
na tabela a seguir: 

'' l&l:JMERODE ' 
ORDEM 

MODI ALIDADE DE 
ucrrAoto- 

VALOR, 

1 Concurso 0 0 
2 Convite 2.032.017,90 62,43 
3 Tomada de Preços 0 0 

Subsecretaria de Controle Interno - SUBCI 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14。  Andar, Pra9a do Buriti, CEP 70075・900 ・  Brasllia-DF 

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

Subsecretaria de Controle Intern° - SUBC1 
Ed. Anexo do Palácio do Buriti, 14° Andar, Praça do Buriti, CEP 70075-900 - Brasilia-DF 

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

1 



Subsceretaria dc Controle interno Subsecretaria de Controle Intern° 

3 dc 16 3del6 

• cipE 
kIVE- , 

ID 	,E,J)E,,,I, 
• .1 	A 	0 S I'd ,f, 

•-tr„ y 	LOR llo :Ili,. 
• iti: 	)10, 	[11 1* 

44), ilr,I 
11,111 i 	-11,... 	,-, 

4 Concorrencia 0 0 
5 Dispensa de Licitaçao 575.763,15 17,69 
6 Inexigibilidade 604.221,98 18,57 
7 Preglio sem Ata 42.449,63 1,31 
8 Suprimento de Fundos 0 0 

9 Adeslo a Ata de Registro 
de Preço 

0 0 

-at .41Paiil', T0t041. 135"' slc,,;;IS'' Pr ..13-2S4:4527,60. E; :00".1' 
Fonte: SIGGO/20 12 

2- GEST O FINANCEIRA 

2.1 - IMPROPRIEDADES NO PAGAMENTO DE DESPESAS 
CONTRATUAIS 

Fato 

Fonte: SIGGO/2012 

2 - GESTÃO FINANCEIRA 

2.1 - IMPROPRIEDADES NO PAGAMENTO DE DESPESAS 
CONTRATUAIS 

Fato 

Em anlise aos processos listados na tabela a seguir, constatou-se que os 
pagamentos das notas fiscais elenc  das foram efetuados sem a apresenta9ao de uma ou mais 
certid6es de regularidade fiscal e/ou trabalhista, exigidas pelo art. 29, incisos III, W e V da 
Lei n 8.666/93, combinado com o§ 1。  do art. 63 do Decreto Distrital no 32.598/2010, de 
15/12/20 10: 

Em andlise aos processos listados na tabela a seguir, constatou-se que os 
pagamentos das notas fiscais elenc  das foram efetuados sem a apresentação de uma ou mais 
certidões de regularidade fiscal e/ou trabalhista, exigidas pelo art. 29, incisos III, IV e V da 
Lei n° 8.666/93, combinado com o §P do art. 63 do Decreto Distrital n° 32.598/2010, de 
15/12/2010: 

'47,” ail[i; 	,-44,4111 
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148.000.042/2012 
BSB Construtora 

CNPJ: 02.674.526/0001-82 
040 / 041 144.919,32 Justiça Trabalhista 

148.000.101/2012 
SJ 	Artigos 	Esportivos 
Ltda. 

CNPJ: 10.510.545/0001-00 

220 7.750,00 Justiça Trabalhista 

148.000.037/2012 
SJ 	Artigos 	Esportivos 
Ltda. 

CNPJ: 10.510.545/0001-00 

175 4.793,00 Justiça Trabalhista 

148.000.267/2012 
Comercial A & N Art. 
Esportivos Ltda. 

CNPJ: 08.813.161/0001-06 

026 7.715,50 
Contribuições 

 Previdenciárias 

148.000.207/2012 

Comercial A & N Art. 
Esportivos Ltda. 

CNPJ: 08.813.161/0001-06 

012 7.560,00 

Justiça Trabalhista  

Contribuições 
Previdenciárias / 
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148.000.204/2012 
SJ Artigos Esportivos Ltda 

CNPJ: 10.510.545/0001-00 
255 7.570,00 

Fazenda 	Distrital 	/ 
Caixa FGTS / Justiça 
Trabalhista 

148.000.307/2012 
Central Artigos Esportivos 

CNPJ: 32.930.471/0001-95 

144 7.747
'
50 Contribuições 

Previdenciárias 

148.000.133/2012 

Carlos Eduardo Janurzi de 
Souza ME 

CNPJ: 08.489.016/0001-11 

002 2.160,00 
Contribuições 
Previdenciárias / Justiça 
Trabalhista 

Joao 	Gilberto 	Matesco 
Aguiar De Lima EPP 

CNPJ: 04.536.811/0001-62 

412 750,00 Justiça Trabalhista 

Central Artigos Esportivos 

CNPJ: 32.930.471/0001-95 

058 4.776,00 Justiça Trabalhista 

CausaCausa 

Inobservncia na aplicaao da legisla9ao na liquidaao das exigibiidades. 

Consequencia 

Inobservância na aplicação da legislaçã'o na liquidação das exigibilidades. 

Consequencia 

a) responsabiliza9ao subsidiria do GDF em caso de possiveis a6es 
trabathistas, no caso da ausencia da Certidao Negativa perante a Justi9a Trabalhista; 

a) responsabilização subsidiaria do GDF em caso de possiveis ações 
trabalhistas, no caso da ausência da Certidão Negativa perante a Justiça Trabalhista; 

b) incentivo a renncia de receitas; e 

c) pagamento irregular de despesas. 

Manifesta戸o do Gestor 

Esta Administraao Regional informa que est sendo, criteriosamente 
observada quando do pagamento das notas fiscais, a apresentaao de 
certides de regularidade fiscais e/ou trabalhistas, em conformidade 
com o disposto no art. 63,§ 10, do Decreto n 32.598/2010, de 
15/12/1 0, c/c o art. 29, incisos III, Fim e V da Lei 8.666/93. 

b) incentivo b. renância de receitas; e 

c) pagamento irregular de despesas. 

Manifestação do Gestor 

Esta Administração Regional informa que está sendo, criteriosamente 
observada quando do pagamento das notas fiscais, a apresentação de 
certidões de regularidade fiscais e/ou trabalhistas, em conformidade 
com o disposto no art. 63, § 1°, do Decreto n° 32.598/2010, de 
15/12/10, c/c o art. 29, incisos III, IVm e V da Lei 8.666/93. 
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An'lise do Controle Interno Anilise do Controle Interno 

A Unidade informa em sua manifesta 昏o que observar doravante as normas 
que regulam o assunto. Desta forma, manteremos a recomendaao para verificaao nos 
pr6ximos exames. 

A Unidade informa em sua manifestação que observará doravante as normas 
que regulam o assunto. Desta forma, manteremos a recomendação para verificação nos 
próximos exames. 

Recomenda9o 

Doravante observar quando da liquida9ao de despesa o disposto no§ 1。  do art. 
63, do Decreto n 32.598/2010, de 15/12/10, c/c o art. 29, incisos III, IV e V da Lei 
が8.666/93. 

3- GEST O DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVICOS 

Recomendação 

Doravante observar quando da liquidação de despesa o disposto no § 1° do art. 
63, do Decreto n° 32.598/2010, de 15/12/10, c/c o art. 29, incisos III, FV e V da Lei 
n° 8.666/93. 

3 - GESTA0 DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 

3.1 - INCONSIST血NCIA NO PROJETO BASICO 3.1 - INCONSISTÊNCIA NO PROJETO BASIC() 

Fato 

Ao analisar os processos relacionados na tabela a seguir, referentes a 
contrata9きo de servi9os para a realiza9o de eventos na Regiao Administrativa, constatou-se 
que os Projetos Bsicos indicaram os artistas a serem contratados. O Projeto Bsico da 
maneira aprcsentnda o Projeto Bsico assemelha-se a um pr6-contrato onde a Administra 乞o 
define preliminarmente o artista a ser contratado acarretando desta fonla frustraao ao carter 
competitivo da licita9百o e infra 吾o ao disposto no art. 3,§ 1。, inciso I, da Lei n 8.666/93. 

Fato 

Ao analisar os processos relacionados na tabela a seguir, referentes 
contratação de serviços para a realização de eventos na Região Administrativa, constatou-se 
que os Projetos Básicos indicararrt os artistas a serem contratados. 0 Projeto Básico da 
maneira apresentnda o Projeto Básico assemelha-se a um pré-contrato onde a Administração 
define preliminarmente o artista a ser contratado acarretando desta fonna frustração ao caráter 
competitivo da licitação e infração ao disposto no art. 3°, § 1°, inciso I, da Lei n° 8.666/93. 
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Encontro das 
familias do 
Riacho Fundo 

148.000.152/2012 

16/06/2012 

JK Serviços de Produções e 
Eventos Ltda — ME 
CNN: 
08.333.156/0001-04 

Banda Forr6 Manhoso 

RS 10.000,00 

17/06/2012 

JK Serviços de Produções e 
Eventos Ltda — ME 
CNPJ: 
08.333.156/0001-04 

Banda Forró Atraente 

R$ 35.000,00 

Miss Riacho 
Fundo 

148.000.126/2012 12/05/2012 

AO Produções e Eventos 
CNPJ: 
32.929.986/0001-75 

Banda The Finger 

RS 25.000,00 

Festa Junina 148.000.145/2012 11/06/2012 

Ágil Produções e Eventos 
CNPJ: 
32.929.986/0001-75 

Vários grupos musicais 

160.000,00 
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Causa 

Inobserv合ncia na aplicaao da legislaao. 

Consequ'ncia 

Restri9百o a competitividade com possibilidade de prejuzo ao Errio Distrital. 

Manifesta戸o do Gestor 

Em atendimento ao art. 6o da Lei 8.666/94 e Parecer Normativo 
no 393/2008-PGDF, esta Unidade Administrativa elabora Projeto 
Bsico para a contraao de profissionais do setor artfstico, cumprindo, 
assim, a legisla9言o vigente. 

An'lise do Controle Interno 

A Unidade informa apenas que est cumprindo a legisla 百o vigente, contudo, 
conforme exemplificado nos processos acima relacionados, demonstramos que a Unidade no 
vem cumprindo a legisla 豆o vigente. Desta forma, manteremos a recomenda9ao contida do 
Relat6rio Preliminar. 

Recomenda悼o 

Doravante, elaborar projeto bsico pan contrata9ao de profissionais do setor 
artstico de acordo com a determina6o do artigo 6。  da Lei n 8.666/1993 e Parecer 
Normativo n 393/2008 - PGDF. 

3.2 - AUSNCIA DE PROJETO B SICO EM CONTRATAcAO DE 
OBRAS DE URBANIZACAO 

Fato 

Foram Rnalisados os processos listados na tabela a seguir e constatou-se a 
inexistencia de projetos bsicos em sua instru9ao processual, violando o previsto no art. 7。 § 
2。, inciso I e§ 6。  da Lei n。  8.666/93, que preve a obrigatoriedade de elabora9ao do projeto 
bsico, devendo ser anterior a licita9o, com justificativas e a exist己ncia pr6via de planilhas 
com oramentos detalhados que expressem a composi9巨o dos custos unit'rios, sendo vedado 
o fornecimento de material ou servi9o sem previsao no projeto bsico e responsabiliza9ao de 
quem deu causa a irregularidade. 

Subsecretaria de Controle Interno ・  SUBCI 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14。  Andar, Praa do Buriti, CE? 70075-900 - Brasilia-DF 
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148.000.042/12 144.918,52 
Construção de estacionamento com 
bloquetes na QS 12 

BSB Construtora 
CNPJ: 02.674.526/0001-82 

148.000.043/12 139.734,83 

Construção de praga com kit de 
longevidade — QS 12 e Construção de 
kit de longevidade na praga Airton 
Sena—QS 14, Cj 10 

Marco 7 Engenharia 
CNPJ: 14.749.032/0001-07 

148.000.177/12 139.782,16 

Construção 	de Ponto 	de Encontro 
Comunitário QS 10 e Urbanização da 
esquina da QS 06— Cj. 4 

Marco 7 Engenharia 
CNPJ: 14.749.032/0001-07 

148.000.078/12 140.913,14 

Construção 	de 	Academia 	para 
Especiais e Academia para a Primeira 
Idade 

Arkis — Infraestrutura Urbana 
CNPJ: 04.447.729/0001-61 

148.000.146/12 149.124,16 

Construção de estacionamento na QN 
01 em frente ao posto de saúde e na 
Praga Central da QN 1 

. Taman' Engenharia e Construção 
CNPJ: 00.522.970/0001-57 

CausaCausa 

a) Inobserv白ncia da legisla9ao pertinente; e 

b) ausencia de servidores capacitados. 

a) Inobservancia da legislação pertinente; e 

b) ausência de servidores capacitados. 

Consequ'ncia 

a) ausencia de parmetros para mensura 谷o dos servi9os prestados, 
podendo ocasionar prejuzos ao errio distrital; e 

b) impossibilidade de defmi9乞o da demanda e do objeto da contrata 言o. 

Consequência 

a) ausência de parâmetros para mensuração dos servigos prestados, 
podendo ocasionar prejuizos ao erdrio distrital; e 

b) impossibilidade de defmição da demanda e do objeto da contratação. 
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Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14。  Andar, Pra9a do Buriti, CEP 70075・900 ・  Brasllia-DF 

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

Subsecretaria de Controle Interim - SLTBCI 
Ed. Anexo do Palácio do Buriti, 14° Andar, Praga do Buriti, CEP 70075-900 - Brasilia-DF 

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



毒 

 

Subsccrctaria dc Connie血temo 

8 de 16 

Manifesta弾o do Gestor 

Frisamos que esta Unidade Administrativa vem cumprindo 
rigorosamente o disposto no art. 7。, da Lei no 8.666/93. 
A Administraao Regional informa que foi instaurado processo de 
sindicncia sob o n 148.000.289/2014, a fim de apurar os fatos 
constatados no presente subitem, por meio da Ordem de Servi9o n 
144, de 18 de dezembro de 2014. 
Esclarecemos que a Ilustre Comissao de Sindicncia constatou que 
nao houve prejuzo ao errio, logo n言o aplicou penalidades aos 
servidores envolvidos. 

An貞lise do Controle Interno 

A Unidade infonna que instaurou sindic含ncia por meio do Processo 
n 148.000.289/2014, e a referida comiss任o n甘o identificou prejuzo ao Errio Distrital. Como 
a Unidade n圧o encaminhou as cpias do processo de sindic言ncia, estaremos incluindo o 
referido processo no escopo de nossa pr6xima auditoria para anlise da condu9百o do processo 
pela Comiss百o de Sindicncia. 

Assim, ap6s a Manifesta9言o do Gestor manteremos apenas a recomendaao do 
item "a" contida na "Recomendaao" do presente subitem no Relat6rio Preliminar de 
Auditoria n15/201 4-DIRAG I/CONAG/CONT/STC. 

Recomenda恒o 

Doravante, cumprir rigorosamente o disposto no art. 7。  da Lei n 8.666/1993, 
tendo em vista que o Projeto Bsico 6 instrumento fundamental no processo de contrata9ao de 
servi9os. 

3.3 - FRACIONAMENTO DE DESPESA EM LICITACAO DE OBRAS 

Fato 

Em anlise aos processos relacionados no quadro a seguir, observou-se que 
houve fracionamento de licita 豆o com objetos de mesma natureza mediante a realiza9ao de 
despesa distinta e sucessiva na modalidade - Convite para obras de urbanizaao na 
contrata きo dos servi9os. Esta situaao caracteriza a veda叫o advinda do§ 5。, do art. 23 da 
Lei Federal n.o 8.666/93. 

Subsecretaria de Controle Interno - SUBCI 
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148.000.043/2012 27/02 a 27/03/2012 

Marco 7 
Engenharia Ltda 

CNPJ: 

14.749.032/0001-07 

Construção de praça 
kit de longevidade — 

QS 12 
139.734,83 

148.000.078/2012 31/082012 

Arkis Infraestrutura 
Urbana 

CNPJ: 

04.447.729/0001-61 

Construção de 
academia para 

especiais e para a 
primeira idade 

140.913,14 

148.000.177/2012 

01/08/2012 a 

30/09/2012 

Marco 7 
Engenharia Ltda 

CNPJ: 

14.749.032/0001-07 

Construção de ponto 
de encontro 

comunitário QS10 
139.782,16 

148.000.300/2012 

11.12.2012 a 

11.022013 

Arkis Infraestrutura 
Urbana 

CNPJ: 

04.447.729/0001-61 

Construção de ponto 
de encontro 

comunitário QS 05 
136.961,16 

148.000.042/2012 23/02 a 23/04/2012 

BSB Comárcio de 
Materiais de 
Construção ltda 

CNPJ: 

02.674.526/0001-82 

Construção de 
estacionamento com 

bloquetes 
144.918,52 

148.000.146/2012 

15/08/2012 

a 

30/09/2012 

Tainah Engenharia e 
Construção Ltda 

CNPJ: 

00.522.970/0001-57 

Construção de 
estacionamento na 

QN 01 
149.124,16 

Restou evidenciado que a Administra9ao da R XVII optou por realizar as 
licita6es na modalidade Carta Convite, quando deveria t-las executado na modalidade 
Tomada de Pre9os que, a princfpio, favorece urna maior competi9言o e econonicidade ao 
errio distrital, quando os valores dos produtos/servi9os tendem a ser mais vantajosos para a 
administra9きo pblica. 

Restou evidenciado que a Administração da RA XVII optou por realizar as 
licitações na modalidade Carta Convite, quando deveria le-1as executado na modalidade 
Tomada de Preços que, a principio, favorece uma maior competição e economicidade ao 
erdrio distrital, quando os valores dos produtos/serviços tendem a ser mais vantajosos para a 
administração pública. 

Causa 

Ausencia de planejamento para realiza9きo de licita9各o na modalidade correta 
das obras de urbanizaao da Regiao Administrativa. 

Consequ'ncia 

Causa 

Ausência de planejamento para realização de licitação na modalidade correta 
das obras de urbanização da Região Administrativa. 

Consequência 

Risco de aumentos dos custos na execu o de obras. Risco de aumentos dos custos na execução de obras. 

Subsecretaria de Controle Interno - SUBCJ 
Ed. Anexo do Pal'cio do Buriti, 14。  Andar, Praa do Buriti, CEP 70075-900 ・  Brasllia-DF 

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

Subsecretaria de Controle Intern° - SUBC1 
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Fone(s) (61) 2108-3301 - Fax (61) 2108-3302 
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Manifesta9豆o do Gestor Manifestação do Gestor 

Esclarecemos que foi instaurado processo de sindic合ncia sob o no 
0148-000.287/2014, a fim de apurar os fatos constatados no presente 
subitem, por meio da Ordem de Servi9o no i 44, de 18 de dezembro de 
2014. 
A ilustre Comiss百o de Sindic含ncia informa que nao foi identificado 
dano ao er自rio, assim, no h言  que se aplicar penalidades aos 
servidores. 

Esclarecemos que foi instaurado processo de sindicância sob o n° 
0148-000.287/2014, a fim de apurar os fatos constatados no presente 
subitem, por meio da Ordem de Serviço n° 144, de 18 de dezembro de 
2014. 
A ilustre Comissffo de Sindicancia informa que não foi identificado 
dano ao °Si°, assim, não há que se aplicar penalidades aos 
servidores. 

An貞lise do Controle Interno Andlise do Controle Intern° 

A Unidade informa que instaurou sindic言ncia por meio do Processo 
no 148.000.287/2014, e a referida comissao n言o identificou prejuzo ao Errio Distrital. Como 
a Unidade no encaminhou as cpias do processo de sindic含ncia, estaremos incluindo o 
referido processo no escopo de nossa prxima auditoria para anlise da condu9ao do processo 
pela Comissao de Sindicncia. 

A Unidade informa que instaurou sindicância por meio do Processo 
n° 148.000.287/2014, e a referida comissão não identificou prejuizo ao Erdrio Distrital. Como 
a Unidade não encaminhou as cópias do processo de sindicaricia, estaremos incluindo o 
referido processo no escopo de nossa próxima auditoria para andlise da condução do processo 
pela Comissdo de Sindicância. 

Assim, ap6s a Manifesta9ao do Gestor manteremos apenas a recomenda きo do 
item "b" contida na "Recomendaao" do presente subitem do Relatrio Preliminar de 
Auditoria n 15/2014-DIRAO IICONAG/CONT/STC. 

Assim, após a Manifestação do Gestor manteremos apenas a recomendação do 
item "h" contida na "Recomendação" do presente subitem do Relatório Preliminar de 
Auditoria n° 15/2014-DIRAG I/CONAG/CONT/STC. 

Recomenda恒o Recomendação 

Realizar um planejamento eficiente nas contrata6es de obras e servigos, 
abstendo-se de "fracionar" objetos assemelhados a qualquer ttulo. 

Realizar um planejamento eficiente nas contratações de obras e serviços, 
abstendo-se de "fracionar" objetos assemelhados a qualquer titulo. 

3.4 - AUS血NCIA DE RELAT6RIOS DO EXECUTOR DO CONTRATO 3.4 - AUSÊNCIA DE RELATÓRIOS DO EXECUTOR DO CONTRATO 

Fato 

Nos processos de contrata9ao de obras de urbaniza o, relacionados na tabela a 
seguir, verificou-se a aus己ncia de relat6rios elaborados pelo executor do contrato, em 
desacordo com o que disp6e o art. 41, inciso II, do Decreto Distrital n 32.598/2010, 
combinado com o que determina o art. 67 da Lei n 8.666/93, bem como nos incisos I a IX do 
art. 5。  da Portaria no 29/SGAIDF, de 25/02/2004 (contratos para execu9含o de obras e 
presta9乞o de servi9os): 

Fato 

Nos processos de contratação de obras de urbanização, relacionados na tabela a 
seguir, verificou-se a ausência de relatórios elaborados pelo executor do contrato, em 
desacordo com o que dispõe o art. 41, inciso II, do Decreto Distrital n° 32.598/2010, 
combinado com o que determina o art. 67 da Lei n° 8.666/93, bem como nos incisos I a DC do 
art. 5° da Portaria n° 29/SGA/DF, de 25/02/2004 (contratos para execução de obras e 
prestação de serviços): 

iR 	0, VALOR ii, EATP,RESA4  tt 
_ 

0)3SERVAçA0 

148.000.043/2012 

Construção de 
praça com kit de 
longevidade — QS 
12 e na praga 
Airton Sena QS 04 

139.734,83 

Marco 7 Engenharia 
Ltda. 
CNN: 
14.749.032/0001-07 

0 executor — matricula 
1.650.778-9 não atestou 
as faturas e nem 
apresentou relatório de 
execução. 

Subsecretaria de Controle Interno ・  SUBCI 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14。  Andar, Pra9a do Buriti, CEP 70075-900 - Brasffia-DF 
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148.000.177/2012 

Construçao de 
Ponto de Encontro 
na QS 10 e 
Urbanização na 
esquina da QS 06 

136.961
'
16 

Marco 7 Engenharia 
Ltda. 
CNPJ: 
14.749.032/0001-07 

A executora - matricula 
no. 1.653.477-8 não 
apresentou relatório de 
execução 

Conv6m ressaltar que embora constem nos dois processos citados os Termos 
de Recebimento Definitivo das obras, assinados por comissao designada pela autoridade 
competente (Ordem de Servi9o no o i, de 27.02.2012), este fato n乞o exime o executor do 
contrato de apresentar os relat6rios de acompanhamento da obra, conforme determina a 
legisla9ao j自  citada. 

Convem ressaltar que embora constem nos dois processos citados os Termos 
de Recebimento Definitivo das obras, assinados por comissão designada pela autoridade 
competente (Ordem de Serviço n° 01, de 27.02.2012), este fato não exime o executor do 
contrato de apresentar os relatórios de acompanhamento da obra, conforme determina a 
legislação já citada. 

Causa 

Falta de treinamento e/ou orienta9ao ao executor do contrato quanto a sua 
responsabilidade e importancia dos relatrios de acompanhamento das obras. 

Causa 

Falta de treinamento e/ou orientação ao executor do contrato quanto a sua 
responsabilidade e importância dos relatórios de acompanhamento das obras. 

Consequencia 

一 	」 l Pagamento de parcelas das obras sem a devida comprova きo de que os servi9os 
ioram prestados. 

Consequencia 

Pagamento de parcelas das obras sem a devida comprovação de que os serviços 
foram prestados. 

Manifesta戸o do Gestor Manifestação do Gestor 

Esta Regional esclarece que consta dos processos de contnta 三o de 
obras e servi9os, nos moldes do Decreto Distrital n 32.598/2010, 
relatrios de acompanhamento e execu 言o das obras devidamente 
assinados pelos executores. 

Esta Regional esclarece que consta dos processos de contratação de 
obras e serviços, nos moldes do Decreto Distrital n° 32.598/2010, 
relatórios de acompanhamento e execução das obras devidamente 
assinados pelos executores. 

Anlise do Controle Interno Andlise do Controle Interno 

conmdo nま0 A Unidade informa que cocontudo, no encaminhou as cpias dos ref轟
nos processos os
s relatrios e no i認農黒de execuo,nmeros da 

folhas, nos processos listados, que constam os mesmos. Desta forma manteremos a 
recomenda 百o para anlise nos pr6ximos exames. 

A Unidade informa que consta nos processos os relatórios de execução, 
contudo, não encaminhou as cópias dos referidos relatórios e não informou os números das 
folhas, nos processos listados, que constam os mesmos. Desta forma manteremos a 
recomendaçâo para andlise nos próximos exames. 

Recomenda恒o 

一 	. 	Fazer constar dos processos de contrata9o de obras e servicos, 
wrnpesuvamente・  os respectivos relat6rios de acompanhamento e execu9ao das obras 
uevivamente asslnaaos pelos executores. 

Recomendação 

Fazer constar dos processos de contratação de obras e servigos, 
tempestivamente, os respectivos relatórios de acompanhamento e execução das obras 
devidamente assinados pelos executores. 

Ed. A皿exo do PaI'cio do Buガti, 14。 A』d町，
PmSubsecretarja de Controle Interno - SJJBCI

Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14 Andar, Praa do Buriti, CEP 70075-900 - Brasffia-DF 
Fone(s) (61) 2108-3301 -Fax (61)2108-3302 
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3.5 - RELAT6RIO DE EXECUCAO DE OBRAS ELABORADO POR 
SERVIDOR NAO DESIGNADO 

3.5 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ELABORADO POR 
SER'VIDOR NÃO DESIGNADO 

Fato 

No processo de contrata9ao de obras de urbaniza9任o, relacionado na tabela 
seguir, verificou-se a existncia de relatrios de execu9ao elaborados por servidor no 
designado, em desacordo com o que disp6e o art. 41, inciso II, do Decreto Distrital n 
32.598/2010, combinado com o que determina o art. 67 da Lei n 8.666/93, bem como nos 
incisos I a IX do art. 5。  da Portaria n 29, de 25/02/2004, ou seja, o executor do contrato no 
foi designado por meio de ato formal pelo Ordenador de Despesas. 

Fato 

No processo de contratação de obras de urbanização, relacionado na tabela 
seguir, verificou-se a existência de relatórios de execução elaborados por servidor não 
designado, em desacordo com o que dispele o art. 41, inciso II, do Decreto Distrital 
32.598/2010, combinado com o que determina o art. 67 da Lei n° 8.666/93, bem como nos 
incisos I a IX do art. 5° da Portaria n° 29, de 25/02/2004, ou seja, o executor do contrato não 
foi designado por meio de ato formal pelo Ordenador de Despesas. 

r izcits 	, , 	Es6 , 	. 	. 0 
VALOR ` ' 

,I1JE 
R,V 0.9,  

148.000.043/2012 
praça com kit de 
longevidade — QS 139.734

'
83 

12 e na praça 
Airton Sena QS 04 

Construçlio de execuçlio 
Marco 	ria 7 Engenha 
Ltda 
CNPJ: 
14349.032/0001-07 

Fatura e atestado de 
n° 07/2012 — 

DIROB/RA XVII, 
estava designada como 
executora de outro 
processo 
(148.000.042/2012) 

CausaCausa 

Inexistencia de ato formal com a designa9ao do executor do contrato. 

Consequencia 

Atesto e Relat6rios de execu9ao da obra sem validade juridica. 

Inexistência de ato formal com a designação do executor do contrato. 

Consequincia 

Atesto e Relatórios de execução da obra sem validade juridica. 

Manifestag豆o do Gestor 

Frisamos, ainda que os executores de contratos so formalmente nomeados, de 

acordo como que disp6e o art. 41, inciso lido Decreto jiisintai n .)h.JYO/j.uiU. 

Manifestação do Gestor 

Frisamos, ainda que os executores de contratos são formalmente nomeados, de 

acordo com o que disp6e o art. 41, inciso II do Decreto Distrital n° 32.598/2010. 

An'lise do Controle Interno 

A Unidade informa que todos os executores s甘o nomeados, porm, nao 
encaminha c6pia da documenta9ao que nomeou o executor a poca do processo citado no 
presente subitem. Desta forma, manteremos a recomenda 言o. 

Análise do Controle Interno 

A Unidade informa que todos os executores são nomeados, porém, não 
encaminha cópia da documentação que nomeou o executor época do processo citado no 
presente subitem. Desta forma, manteremos a recomendação. 

Recomenda戸o Recomendação 
Nomear fonualinente os executores dos contratos de acordo com o Decreto 

Distrital no 32.598/2010. 

Nomear formalmente os executores dos contratos de acordo com o Decreto 

Distrital n° 32.598/2010. 

Subsecretaria de Controle Interno - SUBCI 

Ed. Anexo do Pal自cio do Buriti, 14。  Andar,隠詩器轟鷲認1競認龍  

Subsecretaria de Controle Interno - SUBCI 
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Subsecretaria de Controle Interno 

13 dc 16 

4- GESTAO PATRIMONIAL 

4.1 - BENS NAO LOCALIZADOS 

Fato 

De acordo com o Relatrio de Bens M6veis n 043/2013 da Coordena 甘o Geral 
do Patrim6nio, 42 bens mveis n貸o foram localizados pela Comisso Inventariante e j' 
encontravam-se registrados no c6digo de bens nao localizados. 

綴感鷺議難鷲4 DIRAG I/CONT/STS, o
os bens foram inclufdos notrmino dos trabalhos noucia. 

綴纏競難鱗難難3 a autoridadeprazo mximo etar providncias 

Causa 

加ca dos sewlDefici:troca dos servidores re器農』ontroles dos Termos de】  Guarda e Re.s pela carga patrimonial da Adminis器監ilidade quando da.egional. 
Consequencia 

Desaparecimento de bens m6veis e prejuizo ao Errio Distrital 

Manifestaao do Gestor 

Esta Administra9ao Regional informa que foi instaurado processo de 
sindic含ncia sob o n 0148-000.288/2014, a fim de apurar os fatos 
constatados no presente subitem, por meio da Ordem de Servi9o n 
144, de 18 de dezembro de 2014. 
Em apurac首o aos bens n且o localizados a Comiss五o de Sindicancia 
constatou aue a carga nammomat ao-
- 101 iocauzaua. a ao serviaor- e 
~ nao roram iocaazaaos, assim os 
mesmos devero ressarcir os bens identificados nos presentes autos. 

Anlise do Controle Interno 

De acordo com a Unidade, esta j自  efetuou as devidas anurac6es nor meio do 
rrocesso ae smcncancia ir cit 4&OUth2SSI2U1 4. Contudo, caso os referidos servidores nao 
efetuem o ressarcimento espontneo ao Errio Distrital, a Unidade dever instaurar Tomada 

Subsecretaria de Controle Jnterno - SIJBCI 
Ed. Anexo do Pal'cio do Buriti, 140 Andar, Praa do Buriti, CEP 70075-900 - Brasflia-DF 

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



148.000.175/2012 para premia o ．讐ミ鷲mpeuwcs CNN: 08・813・16l/UUUI4) 
e ・ ortiVaSdaI<SAvi. 

148.000.204/20 12 鷲defu灘議Si Artigos EsportiVos Ltda.CNPJ: 10.510.545/0001-00 

148.000267/2612蕪鷺daItAAVU.de  material de Comercial A & N Artigos EsportivCNPJ: 08.813.161/000106 竺  

αmelcid A&N ArtigosE叩。rtiyos Lt -a 

cNPJ:08.813.16lnool妬  
Aquisi9o de medalhas e聖警 Comercial A & N A世聖ザsportivos Ltda 7.651,00 

7570,00 

7.7 15,50 

諾『do PalciO do Bunt1, 1ふ頑療鷺ti0!競議蹴  

春  Subsccrctaria de Controle Interno 
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de Contas Especial. Assim, de acordo com a presente manifesta95o a "Recomenda o" 
contida no Relat6rio Preliminar de Auditoria n 15/2014-DIRAG I/CONAG/CONT/STC, ser 
alterada. 

Recomenda戸o 

Ap6s a apura9ao da sindic含ncia por meio do Processo n 148.000.288/2014, a 
Unidade dever envidar esforos no sentido de recompor amigavelmente com os referidos 
servidores o ressarcimento dos bens patrimoniais. Pordm, caso os referidos servidores no 
efetuem o ressarcimento por qualquer motivo, deve a AC.mlnlstra9aO xegionai aciotar 
providencias junto a Subseeretaria de Tomada de Contas Especial da CGDF para instaura o 
de Tomada de Contas Especial, nos termos da Resolu9言o n 102/1 998一  TCDF. 

4.2 - AUS血NCIA DE REGISTRO DE ENTRADA DE MATERIAL NO 

ALMOXARIFADO 

Fato 
Em anlise aos processos listados na tabela a seguir, constatou-se que no h五  

reSto de entrada do material adquirido no almoxarifado, em discord含ncia9。竺讐聖聖崇
篇蒜ミ西ムiiが 282. de 23.10.2003, que discipi呼os procedim三竺聖豊讐8鷲農  
j*.JLtfl ---------- Ge -Sistema Integrado de Gesto de Material - SIGMA, relativos ao processamento da sistematica 

d
e g

est5o de material. 

声き 
 J 

PROCESSO 霧i・  OBJE't 
	

EMPREA 詳  
1NAJ」oR ' 
監 l R$ 

Aquisi9O de medalh竺にP讐  
148.000.037/2012 premia9ao em ー  compvuwcn 

e叩ortivas da RA XVII. 
Aciuisi 且o de medalhas e叩teus 

148.000.083/2012 para prexnia o nas competi96es 
esportivas da BA XVII  

148.000.133/2012 

Aquisiao bolas de futs叫 futebol 
society, basquete, voleybol, 
futebol de campo e redes de 
prote9』o para quadras esportiyas 

Si Artigos EsportivoS Ltda 
CNPJ: 10.5 1O.54'/UUU1-UU 

Comercial A & N Artigos EsportiVoS Ltda 
CNN: 08.813.161/0001一06 

Jofto Gilberto Matese Aguiar - EPP 2 
CNN: 04.536.811/000162 

Central Artigos EsportiVos 
CNPJ: 32.930.471/0001195 

Carlos Eduardo Januzzi de Scum ME 

CNPJ: 08.489.016/0001一h1 

4.793,00 

7.800,00 

7.798,00 
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148.000.294/2012 
Aquisigfto de bolas e redes para 
futsal, futebol de campo, futebol 
society, basquetebol, voleibol. 

SJ Artigos Esportivos Ltda. 
CNPJ: 10.510.545/0001-00 7.798,00 

148.000.307/2012 
Aquisiçáo de medalhas e troféus 
para premiagito do campeonato 
de várzea da RA XVII. 

Esportivos Ltda Esp 	. Central Artigos
7.747,50 CNPJ: 32.930.471/0001-95 

Causa 

a) Inobservncia na aplica o da legisla弾o correlata; e 
b) despreparo de servidores. 

Consequencia 

Registro contbil intempestivoe inconsistente 

Manifesta恒o do Gestor 

Causa 

a) Inobservância na aplicação da legislação correlata; e 
b) despreparo de servidores. 

Consequência 

Registro contabil intempestivo e inconsistente. 

Manifestação do Gestor 

難難麟  

nuajise do Controle Interno 

descrito5 nestenecessidade de無議撚騒曇鷺ぎ regu1arj 0 dos materiaisbjetivo de alert -los sobre a 

Recomenda,o 

medjate o pMateriais - si議sfr tempestivente todo o material adquirido ao estoque de materialhnento da Nota de Recebimento emitida pelo Sistema de Gesto de 

Ressaltamos que o Miele() de Material e Patrimônio desta Regional, 
sempre registrou e registra todo o material adquirido ao estoque de 
material, mediante o procedimento da Nota de Recebimento emitida 
por meio do Sistema de Gestão de Materiais - SIGMA. 
As recomendações elencadas neste Relatório Preliminar de Auditoria 
serão criteriosamente atendidas por esta Administração Regional 

Anglise do Controle Interno 

Apesar da Unidade demonstrar que efetuou a regularização dos materiais descritos neste subitem, manteremos a recomendação 
corn o objetivo de alertá-los sobre a necessidade de registro tempestivos dos atos administrativos. 

Recomendação 

Registrar tempestivamente todo o material adquirido ao estoque de material mediante o preenchimento da Nota de 
Recebimento emitida pelo Sistema de Gestão de Materiais - SIGMA. 

Ed面欧。 doP可自cio do B岐叫 4 加dSuEd. Anexo do Palcio do Buriti, 14 Andar, PraaFone(懸騒震爵麗  
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Em face dos exames realizados foram constatadas as seguintes falhas: Em face dos exames realizados foram constatadas as seguintes falhas: 

Falhas Formais GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS E 
PATRIMONIAL  

4.2 

GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS E 
1NANCEIRA  

2.1; 3.2 e 3.3 Falhas Graves 

ESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS E 
A Tv nAfINT ii I 

3.4; 3.5 e 4.1 Falhas Médias 

Brasilia, 10 de abril de 2015・  Brasilia, 10 de abril de 2015. 

CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL 

ー
ーー，ー鰭i麟羅鷲議 
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