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Rub ・  	M吐 no 	 

Senhor Diretor, 

Apresentamos os resultados dos trabalhos de auditoria de conformidade com a 
finalidade de examinar a Tomada de Contas Anual da Unidade acima reterenciaaa, nos 
termos da determina 巨o do ent言o Senhor Controlador-Geral, contorme orcem ae servigo 

no 21/2013-CONT/STC, de 18/01/2013. 

   

二二］  

   

隠監，  ；葺ご ‘O“ゴg 

 

   

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administra5o Regional 
do Riacho Fundo II, no perodo de 06/03/2013 a 27/03/2013, objetivando verificar a 
conformidade das contas da Administra戸o Regional do Riacho Fundo II, no exercicio 2012. 

No foram impostas restri96es quanto ao mtodo ou a extensao de nossos 

trabalhos. 

器隠言鳶熊繊鷲鰻灘
avaliar e emitir opini o sobrente o exerccio de 2012, sobrementos. 

partir dofevereiro呪縄鱗鴛難  por meio do Oo de prazo no Oficio nrio Preliminar de 鴛鮮繊/CGDF, a' de 24 de5-DIRAG 
rJCONAG/SUBCIICGDF, objetivando dar conhecimento das constata6es obtidas nela 
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n。  73/2015/GAB/RA XXI s fIs. 284/304 encamThhou sua manifestaflo, cujo teor ser 
analisado no presente Relat6rio. 
n° 73/2015/GAB/RA XXI as fls. 284/304 encaminhou sua manifestação, cujo teor serd 
analisado no presente Relatório. 

にニーて：い黒一EL4ME DAS FEC駆E QcEJJ4 	二r4Ii E-707-47a: - EXAME DAS PECA.a_a • 

h . Constam dos autos os documentos e informa es exigidas pelos art. 140, 142 e 
i'io, uo n.egirnenro interno ao Inbunal Ge Contas do Disthto Federal, aprovado pela 
氏esoiu9ao ir ioiyiiー」しUr. 

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

「．  轟”I''I盛組l F l MPACTびSN瓦頑爾電び一” 一  

Na sequencia sero expostos os resultados das anlises realizadas na gesto da 

. nrWtõri s A GEs, 

Na sequência sera° expostos os resultados das andlises realizadas na gestão da 

1- GESTAO OR 】AMENTARIA 1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

FINANcE 1. 1 - DEMONSTRATIvO DA EXECUcAO ORcAMENTARIA EFINANCEIRA 1. 1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEERA 

ー” 工一 ALei Oramentria Anual n.! 4.744 de 29 de Dezembro de 2011, publicada no 
snJJJr - uc . 0 ue aezem.oro ce 四i I, reterente ao exercicio 2012, destinou a Unidade 

l＃腎禦豊景票 AUnUThstraao Regional do Riacho Fundo II, recursos da ordem de 
np .3.1 LI .0 ,j・uij・  que cru virruae cias altera9oes orament自rias ocorridas no exerccio em 
quesmo・  resuitaram em cespesas autorizadas no valor de R$ 5.897.437,76. 0 total empenhado 
讐．  ua oruern aeK’￥  2).4ノ9・62・ e qthialente a 98,78% da despesa autorizada, n豆o sendo 
ven.ncaaa a ceseentratiza9ao e crditos or9amentdos a outras Unidades Gestoras, conforme 
uemonsiraao a seguir. 

A Lei Orçamentiria Anual n.° 4.744 de 29 de Dezembro de 2011, publicada no 
DODF de 30 de dezembro de 2011, referente ao exercicio 2012, destinou Unidade 
Orçamentdria da Administração Regional do Riacho Fundo II, recursos da ordem de 
R$ 3.727.673,00, que em virtude das alterações orçamentárias ocorridas no exercicio em 
questdo, resultaram em despesas autorizadas no valor de R$ 5.897.437,76. 0 total empenhado 
foi da ordem de R$ 5.825.479,62, equivalente a 98,78% da despesa autorizada, não sendo 
verificada a descentralização e créditos orçamentários a outras Unidades Gestoras, conforme 
demonstrado a seguir. 

u. 110: 11123- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II, 
' kLUG.190123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO li 
Dotaçâo Inicial A 3.727.673,00 
WIterição: 21170.06200 

Cancelamento -1.119.842,00 
Suplementaçâo 3.289.904,00 
Movimentação 0,00 

Bloqueado 0,00 
Indisponivel 297,24 
Dotaçao Autorizada .. J1 5.807.73540 
Autorizado 5.897.735,00 
Contingenciado 297,24 
D,OSpesa.Autbi-izada 5.897.437,76 

:EiiipetibUdo:, 5.825.479,62 
Liquidado 5.001.485,68 
A Liquidar 823.993,94 

Disponível 71.958,14 
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Verificamos ainda, que a Unidade Gestora da Administraao Regional do 
Riacho Fundo II recebeu recursos or9amentrios da Secretaria de Estado de Obras do Distrito 
Federal no valor de R$ 150.000,00, executados no ExercIcio de 2012. 

Verificamos ainda, que a Unidade Gestora da Administração Regional do 
Riacho Fundo II recebeu recursos orçamentiirios da Secretaria de Estado de Ohms do Distrito 
Federal no valor de R$ 150.000,00, executados no Exercfcio de 2012. 

„If 490123!-.ADMINISTRACÃO REGIONAL, DO RIACHO FUNDO Ii 

it' 	'”' 

NOME DA UP t 	* 

.„, 

'nit: ii, 	. 121101 ', 	I, 

"
'IlSOMZE 

Okikh ,L qh . 

'Lbfl ) 

'AD 	 to 
a GLOM 	DO IR 	' 	At' 	t '' 

ItIACIRYFRIDO H 
4= 	„ ,' '" 	' 	Ai 	' 

SECRETARIA  
DE ESTADO DE 

r: 	óBilAs'Dci l' °I' 
DISTRITO 

' 	i FEDERADirkft 
.DOtaçãiiinicial 0.727.673,00 0,00 €3.72t.e73;001 

sAlteração:  . 1 '; 24270.0162;001 150.000,00 ;2.320.062,00 

Cancelamento -1.119.842,00 0,00 - 
1.119.842,00 

Suplementação 3.289.904,00 0,00 3.289.904,00 

Movimentação 0,00 150.000,00 150.000,00 

Bloqueado 0,00 0,00 0,00 

Indisponível 297,24 0,00 297,24 

Dotação'Antorizada 
4 S*97:735,061 150060,00 6.047.735,00 

Autorizado 5.897.735,00 150.000,00 6.047.735,00 

Contingenciado 297,24 0,00 297,24 

;DeiPesii Autorizada , 5.897.437,76 150.000;0'0 . 61:0470137,476 

Empenha1o: ' — 	5:825.479,62 ,146.193,49 5.971.673,11 

Liquidado 5.001.485,68 146.193,49 5.147.679,17 

A Liquidar 823.993,94 0,00 823.993,94 

'Disponível 7E958,44 3806,51". ,751764,65 
Fonte: SIGGO/DISCOVERER, valores em reais. 

Os valores empethados pela Unidade Gestora da Administraao Regional do 
Riacho Fundo II, para execu叫o dos Programas de Trabalho previstos para o exercicio de 
2012 alcanaram o montante de R$ 5.971.673,11, distribudos nos seguintes tipos de despesa: 

Fonte: SIGGO/DISCOVERER, valores em reels. 

Os valores empenhados pela Unidade Gestora da Administração Regional do 
Riacho Fundo II, para execução dos Programas de Trabalho previstos para o exercício de 
2012 alcançaram o montante de R$ 5.971.673,11, distribuidos nos seguintes tipos de despesa: 

i'ValotaniPenhadpipcir Tiporde Despesa - Exercício 2012  

. AdMinistração'Regiiiial doltitiChoaundo IIL-,UG 190123 ,„ ;.., 

Tido delileitição stVa1or Empenho . Peratillial°' ' 

Folha de pagamento 3.600.393,41 60,29% 

Convite 1.527.798,84 25,58% 

Inexigível 452.162,00 7,57% 

Dispensa de Licitação 349.532,51 5,85% 

Pregão sem Ata 41.786,35 0,70% 

SoniaV„ 5.971.673,11 ,. Aih441,1 100,00% 

Fonte: 5IGGO/DISCOVERER Fonte: SIGGO/DISCOVERER 

O quadro acima demonstra que 60,29% dos valores empenhados se referem. a 

pagamento de pessoal, quanto s demais despesas ocorridas mediante processo jicitatorio 
0 quadro acima demonstra que 60,29% dos valores empenhados se referem a 

pagamento de pessoal, quanto is demais despesas ocorridas mediante processo licitatório 
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destacamos a modalidade convite com 25,58% do total empenhado, seguidas pela 
inexigibilidade (7,57%) e dispensa de licitaao (5,85%). 

2- GEST O DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVICOS 

2.1 - FALHAS NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E 
FORMALIZACAO DE CONTRATOS RELATIVOS A CONTRATACAO DE 
BAINDAS EM EVENTOS APOIADOS PELA ADMINISTRACAO REGIONAL DO 
RIACHO FUNDO II 

destacamos a modalidade convite com 25,58% do total empenhado, seguidas pela 
inexigibilidade (7,57%) e dispensa de licitação (5,85%). 

2 - GESTAD DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 

2.1 - FALHAS NA ELABORACIO DE PROJETO BASICO E 
FORNIALIZAÇA0 DE CONTRATOS RELATIVOS ik CONTRATAÇAD DE 
BANDAS EM EVENTOS APOIADOS PELA ADMINISTRAÇAD REGIONAL DO 
RIACHO FUNDO II 

O quadro a seguir apresenta algumas considera6es relativas aos processos de 
contrataao de bandas, analisados pela equipe de auditoria, por inexigibilidade de licita きo. 

0 quadro a seguir apresenta algumas considerações relativas aos processos de 
conlxatação de bandas, analisados pela equipe de auditoria, por inmdgibilidade de licitação. 

Prece,s,it'i /it'd°, , 	. 
Valor:, 

em reals) ( 	is),' 
emirate e 
Executor 1419 

301.000.582/2012 
Contratadas: 
- Orion Estúdio e 
Produções 	dc 
Eventos 	Ltda- 
ME 	(CNPJ 
03.863.865/0001- 
70). 
- 	VBS 	— 
Produções 	e 
Eventos Ltda. — 
ME 	(CNPJ 
03.198.779/0001- 
90). 

Realizaçito do 
Evento 
"Aniversário 
do CAUB 1 e 
CAUBI II" 
Período: 	09, 
10 	e 
11/11/2012. 
Local: 	Praga 
Central 
(Quadra 	de 
Esportes) 

U.S 30.000,00 
- Cuscuz com 
Leite 
(R$20.000,00). 
- 	Zabumbala 
(R$10.000,00). 

R340.000,00 
- Zé Mulato e 
Cassizmo 	(R$ 
20.000,00). 
- Grupo Viola 
de Nós Dois 
as 
10.000,00). 
- Kleuton 	& 
Karen 	(R$ 
10.000,00) 

NE 00293/2012 
NE 002962012 

Executor: OS no 
137, 	de 
08/11/2012. 

- Projeto Básico, contendo valores mediante pesquisa de 
mercado nflo comprovada naquela data Tendo em vista sua 
assinatura cm 10/10/2012 (fls. 05 a 07); c as solicitações de 
propostas efetivadas mu 24/10/2012 para 03 empresas: 

- Clube do Violeiro de Brasilia 
- Orion Estúdio c Produções de Eventos Ltda.- ME 
- YES — Produções e Eventos Ltda. — ME 

1 
- Ausência de pesquisa de opiniao pública 
(Incluir quadro resumo da atuaçiio das bandas, demonstrando 

os estados onde ocorreram suas apresentações). 

301.000.038/2012 
Contratada: 
- 	TOP 	10 
Locagno 	de 
Tendas 	Ltda, 
(CNPJ 
04.330.469/0001- 
40) 

Realizaçao do 
Evento 
"Ressaca 	de 
Camval" 
Período: 03 e 
04/0312012. 
Local: 
Quadradith 
Cultural 	na 
Area Especial 
da QN 10. 

RS 146.000,00 
Dias 	03 	e 
04/03/2013 
- Nilson Freire 
e Banda (2 x 
RS 28.000,00) 

Banda 
Bambolear (2 
x 	RS 
15.000,00) 

Forr6 
Atraente (2 x 
R$30.000,00) 

Contrato 	n° 
002/2012. 

Executor OS n° 
24, 	de 
29/02/2012. 

- Ausência de pesquisa de opinitio pública 
(Incluir quadro resumo da atuKtto das bandas, demonstrando 
os estados onde ocorreram suas apresentações). 

301.000.153/2012 
Contratada: 
- 	TOP 	10 
Locaçflo 	de 
Tendas 	Ltda. 
(CNPJ 
04.330.469/0001- 
40) 

Realizaçáo do 
Evento "Haile 
da Mulher do 
Riacho Fundo 
11" 
Data: 
10/03/2012. 
Local: 	Clube 
do 	Sindicato 
dos 
Comerciários - 
Núcleo 	Rural 
Ponte 	Alta 
Norte. 

RS 25.000,00 
- Banda Forr6 
Bambolear 
(RS 15.000,00) 
- Banda Bj0 
(R$ 10.000,00) 

NE 00054/2012 

Executor: OS n° 
27, 	de 
07/03/2012. 

- Projeto Básico, contendo valores mediante pesquisa de 
mercado nap comprovada naquela data. Tendo em vista sua 
assinatura cm 06/03/2012 (fis. 03 a 06); com proposta 
encaminhada em 07/03i2012. 
- Ausência de pesquisa de °pint pública 
-(Incluir 	quadro 	resumo 	da 	atuaçflo 	das 	bandas, 
demonstrando 	os 	estados 	onde 	ocorreram 	suas 
apresentações). 
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' 	Proces6 Evento 	! 
Valor • 	* 	' 

	

(em reais), 	, , 
Contrkto e 	• 
Executor,  

. 	."` 	111 4111 *I 
' 	Observa0o 

, 	, 

301.000.234/2012 Realização do RS 58.900,00 NE 00091/2012 - Projeto Busier), contendo valores mediante pesquisa de 

Contratada: Evento "Baile - 	Banda NE 00092/2012 mercado não comprovada naquela data. Tendo em vista sua 

- 	TOP 	10 Sims 	— Esquema 	6 assinatura cm 27/04/2012 (Hs. 04 a 07); com proposta 

Locação 	de Aniversário do (R$ 24.500,00) Executor: OS n° encaminhada cm 02/05/2012. 

Tendas 	Ltda. Riacho Fundo - Banda Forró 43, 	de - Ausência de pesquisa de opinião pública. 

(CNN II". Bambolear 02/04/2012. (Incluir quadro resumo da atuação das bandas, demonstrando 

04.330.469/0001- Data: (RS 10.000,00) os estados onde ocorreram suas apresentações). 

40) 05/05/2012 - 	Jhonny 	e 
Local: Rahonny 
Quadradlo (R$24.400,00) 
Cultural 	na 
Area Especial 
da QN 10. 

301.000.388/2012 Realização do RS 40.000,00 NE 00001/2012 - Projeto Básico, contendo valores mediante pesquisa de 

Contratada: Evento 	"FM- - Nilson Freire mercado não comprovada naquela data. Tendo em vista sua 

- 	TOP 	10 Carnavalesco". c Banda (RS Executor OS if assinatura em 29/12/2011 	(fls. 04 a 07); com proposta 

Locação 	de Data: 25.000,00) 3, de 05/01/2012. encaminhada cm 30/122012. 

Tendas 	Ltda. 14/01/2012 Banda - Ausência de pesquisa de opinião pública 

(CNN Local: Quadra Bambolear (Incluir quadro resumo da atuação das bandas, demonstrando 

04.330.469/0001- 
40) 

de 	Esportes 
coberta da QN 

(R$ 15.000,00) os estados onde ocorreram suas apresentações). 

14C. 

Em anlise dos processos em tela, verificamos que, no tocante a avalia o dos 
valores contratados, no havia demonstra 乞o suficiente de que estavam compativels com o 
mercado de entretenimento, no havendo a observncia dos一  limites estabelecluos na i'ota 
Tcnica no o i /2011 - UAG/AJL, da Secretaria de Estado de cultura ao L'i5tTRO r euertu 

のecis乞o TCDFが653/1の・  

Em andlise dos processos em tela, verificamos que, no tocante avaliagáo dos 
valores contratados, não havia demonstração suficiente de que estavam compativeis com o 
mercado de entretenimento, não havendo a observância dos limites estabelecidos na Nota 
Técnica n° 01/2011 - UAG/AJL, da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal 

(Decisão TCDF n° 653/12). 

e1 tw 	,hirillo dei Cachê 	  . Mhiimo. 
Valor Paddle h , VatireAltirTemporada 

Maximo Minima ° 'Imiiiiirei 	t: 

1. Cache de artista local  800,00 15.000,00 1.000,00 19.500,00 

2. Cache de artista local corn projeção regional  900,00 45.000,00 1.000,00 58.500,00 

3. Cache de artista nacional 1.000,00 80.000,00 1.000,00 104.000,00 

Obs.: F且ra五na de ・p1k叫‘o d・abel昌・cima, conceltun-se: Obs.: Para fins de aplicacno da tabela ac ma, conce ua-se: 

1 - Alta Temporada: perIodo de Carnaval, Semana Santa, Natal e R'veillon, em raz'o dos quais foi considerado um 
aumento de 30%. 

2 - Proje叫o Local: entende-se por local a proje9且o do artista que tenha express'o no seu estado de origem (ou Distrito 
Federal se for o caso), o que dever' ser comprovado por meio de matrias (reportagens, artigos, entrevistas, resenhas) da 
critica especializada daquele estado, publicadas no periodo de at dois anos anteriores ' contrata o. 

3 - fluje 豆o Region止m加nde・Se por regional 且  F可e9且o do 日】lista que tenha express'o comprovada em n面s de皿1 
cstado do Brasil, o que dever' ser comprovado por meio de mat6rias (reportagens, artigos, entrevistas, resenhas) da 
crtica e叩ecializada dos respectivos estados, publicadas no perodo de a叱dois anos anterioresa contrata 自o. 

4 - Proje o Nacion止 entendo-se por nacional a proje o do artista que tenha, concoinitantemente, express'o era 
diversos estados do Brasil, espa9o na midia nacional, que atraia a audiencia de p‘】blico quantitativamente significativo 
(igual ou superior a cinco mil pessoas) e que tenha no mInimo dois' lbuns ou DVDs gravados, com trabalho autoral 

1 - Alta Temporada: period° de Camaval, Semana Santa, Natal e Reveillon, em raze° dos quais foi considerado inn 

aumento de 30%. 

2 - Projegão Local: entende-se por local a projeção do artista que tenha expressão no seu estado de origem (ou Distrito 
Federal se for o caso), o que deveri ser comprovado por meio de matérias (reportagens, artigos, entrevistas, resenhas) da 

critics especializada daquele estado, publicadas no periodo de ate dois anos anteriores contratação. 

3 - Projegeo Regional: entende-se por regional a projeção do artista que tenha expressão comprovada em mais de um 
estado do Brasil, o que deveri ser comprovado por meio de matérias (reportagens, artigos, entrevistas, resenhas) da 

critica especializada dos respectivos estados, publicadas no period° de até dois anos anteriores contratação. 

4 - Projecolo Nacional: entende-se por nacional a proje,geo do artista que tenha, concomitantemente, expressito em 
diversos estados do Brasil, espaço na mfdia nacional, que atraia a audiencia de púbfico quantitativamente significativo 

(igual ou superior a cinco mil pessoas) e que tenha no mfnimo dois tilbuns ou DVDs gravados, com trabalho autoral 

disponibilizado para a venda. A expressão nacional deverá ser comprovada por meio de matérias da critica especializada 

de alcance nacionaL 
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CausaCausa 
a. 	deficiencia na capacita9ao dos servidores; e a. deficiência na capacitação dos servidores; e 

b. grande rotatividade de servidores. 

Consequencia 

Contrata 乞o acima dos valores de mercado e/ou descumprimento de Decis6es 

b. 	grande rotatividade de servidores. 

Consequência 

Contratacão acima dos valores de mercado e/ou descumprimento de Decisões 
do TCDF. do TCDF. 

Manifesta，百o do Gestor Manifestaçâo do Gestor 

Da' anlise aos Processos de ns。  0301.000.58212012, 0301.000.03812012, 
0301.000.153/2012, 0301.000.234)2012 e 0301.000.388/2011, verificamos: 

	

1. 	PROCESSO N。  0301.000.582/2012 ・  procedimentos adotados pela Gerencia 
de Cultura: a) Elaboraflo de Projeto B白sico (folhas 05 I 07) e Proposta de Pre9o, 
(folhas 35 / 36), empresas contratadas: 
a. ORION - ESTUDJO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME 
representante dos seguintes artistas e/ou bandas: Banda Cuscuz com Leite e Banda 
Zabumbala, ver quadro abaixo: 

Da, amilise aos Processos de ns° 0301.000.582/2012, 0301.000.038/2012, 
0301.000.153/2012, 0301.000.234/2012 e 0301.000.388/2011, verificamos: 

	

1. 	PROCESSO N° 0301.000.582/2012 - procedimentos adotados pela Gerencia 
de Cultura: a) Elaboragáo de Projeto Bdsico (folhas 05 / 07) e Proposta de Prego, 
(folhas 35 / 36), empresas contratadas: 
a. ORION - ESTUDIO E PRODUCÕES DE EVENTOS LTDA - ME 
representante dos seguintes artistas e/ou bandas: Banda Cuscuz com Leite e Banda 
Zabumbala, ver quadro abaixo: 

N 7 votooEso. 
1 

o • Co a d 

Banda 	Cuscuz 30.000,00 (Fl. 05) 20.000,00 (Fl. 35) R$ 20.000,00 (Fl. 59) 
com Leite RS 25.000,00 (Fl. 60) 

R$ 25.000,00 (Fl. 61) 
Banda 30..000,00 (Fl. 05) 10.000,00 (Fl. 35) R$ 15.000,00 (Fl. 88) 
Zabumbala R$ 15.000,00 (Fl. 89) 

R.$ 15.000,00 (Fl. 90) 
R$ 15.000,00 (Fl. 91) 
R$ 15.000,00 (Fl. 92) 
R$ 25.000,00 (Fl. 93) 

UISS.: Na comprova 且o de pesquisa de opinio pblica, foram considerados como 
critrio: publica6es dejornais e revistas e o release. 

.. a comprovac o e pesquisa e opmillo publica, foram considerados como 
critdrio: publicageies de jornais e revistas e o release. 

b. VBS PRODUCOES E EVENTOS LTDA representante dos seguintes artistas 
e/ou bandas: Z4 Mulato & Cassiano, Grupo Viola de N6is e Kleuton e Karen, 
Quadro 曲aixo: 
C

b. 	VBS PRODUCCES E EVENTOS LTDA representante dos seguintes artistas 
e/ou bandas: Zd Mulato & Cassiano, Grupo Viola de N6is e Kleuton e Karen, 
Qiiadro abaixo: 
c.  

,,,ome 

- Artista- 

;I 

i Valor Estimado 
119 Prpjcto 
ill „ 

Valor e ni ad 

tt-alor Confr$4clo .Pdsquisa detçços 

il 	til'. 
PI 	/II 	k 

t141 
ji 

li 	liI,1 

Zé Mulato & 40.000,00 (Fl. 20.000,00 (Fl. 108) R$ 20.000,00 (Fl. 123) 
Cassiano 05) R$ 20.000,00 (Fl. 124) 

Rs 20.000,00 (Fl. 125) 
ILS 20.000,00 (Fl. 146) 

Grupo 	Viola 40.000,00 (Fl. 10.000,00 (Fl. 108) RS 11.300,00 (Fl. 156) 
de N6is 05) RS 10.710,00 (Fl. 157) 

R$ 10.000,00 (Fl. 158) 

Subsecretaria de Controle Interno - SUBCI 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14。  Andar, Pra9a do Buriti, CEP 70075-900 - Braslia-DF 
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Kleuton 	e 40.000,00 (Fl. 10.000,00 (Fl. 108) RS 10.000,00 (Fl. 178) 
Karen 05) R$ 20.000,00 (Fl. 179) 

RS 10.000,00 (Fl. 180) 
OBS.: Na comprova95o de pesquisa de opini且o pblica, foram considerados como OBS.: Na comprovagao de pesquisa de opiniAo pública, oram cons era os como 
critrio: publica6es de jornais e revistas e o release. 

2. 	PROCESSO N 0301.000.03812012 - procedimentos adotados pela Gerencia 
de Cultura: a) Elabora 且o de Projeto Bsico (foThas 03 / 06) e Proposta de Pre9o, 
(fothas 07 / 09), empresa contratada: 

d. 	TOP 10 LOCA(；】AO DE TENDAS LTDA representante dos seguintes artistas 
e/ou bandas: Nilson Freire e Banda, Banda Forr Bambolear e Forr Atraente, 
Quadro abaixo: 

critério: publicações de jornais e revistas e o release. 

2. 	PROCESSO N° 0301.000.038/2012 - procedimentos adotados pela Gerencia 
de Cultura: a) Elaboração de Projeto Básico (folhas 03 / 06) e Proposta de Preço, 
(folhas 07 / 09), empresa contratada: 

d. 	TOP 10 LOCACÃO DE TENDAS LTDA representante dos seguintes artistas 
e/ou bandas: Nilson Freire e Banda, Banda Forr6 Bambolear e Forr6 Atraente, 
Quadro abaixo: 

,, 	niple,09, 
Artika 	r 

yip1orEstipvid9' 
AorjetosØsico4 

V õr 	trata o 3,1 
-‘ ‘. 

P, 	citi 	,de 	teçn 1,4,„i 

Nilson Freire e 28.000,00 (Fl. 04) 28.000,00 (Fl. 07) R$ 30.000,00 (Fl. 29) 

Banda n 30.000,00 (Fl. 30) 
R$ 25.000,00 (Fl. 67) 
RS 35.000,00 (Fl. 108) 
R$ 35.000,00 (Fl. 108) 

Banda 	Forró 15.000,00 (Fl. 04) 15.000,00 (Fl. 07) RS 15.000,00 (Fl. 67) 
Bambolear 
ForMAtraente 30.000,00 (Fl. 04) 30.000,00 (Fl. 07) R$ 35.000,00 (Fl. 107) 

R$ 35.000,00 (FL 108) 
RS 35.000,00 (Fl. 109) 
R$ 35.000,00 (FL 110) 

'"-- ---- 

g競器器器『l器讃認農豊1器Nica, l。”皿 consiuerauos como 

3 器農SSO Na) Elabo器・000de鳶/2012 - proceto Bsico Idimentos adotadosbihas 03/06) e P器Gerenta de競  

e. 鴛鴛鷺ipresa contrat.0 DE TENDr Bambolear奮LTDA reprsentante dos seguintes artistas e/ouanda BfluJ, Quadro abaixo: 

OBS.: Na comprovaçfto de pesqu sa e op o p ca, oram 
critdrio: public:wiles de jomais e revistas e o release. 

3. PROCESSO N° 0301.000.153/2012 - procedimentos adotados pela Gerencia de 
Cultura: a) ElaboraçAo de Projeto Básico (folhas 03 / 06) e Proposta de Preço, 
(folhas 07 / 09), empresa contratada: 

e. TOP 10 LOCACÃO DE TENDAS LTDA representante dos seguintes artistas e/ou 
bandas: Banda Forn5 Bambolear e Banda BIO, Quadro abaixo: 

Nomelacy )̀; 
Atiista,:: 

',tt4or*iinadis% 
sà+inaigio136186; 

Valor, COn 	o 
` 	. 

$flbsíiadkPxéth. 
L 	I: 

Banda 	Font 15.000,00 (Fl. 04) 15.000,00 (Fl. 07) R$ 40.000,00 (Fl. 92) 

Bambolear 
Banda BICT 10.000,00 (Fl. 04) 10.000,00 (Fl. 07) R$ 45.000,00 (Fl. 57) 

R$ 15.000,00 (Fl. 61) 
Rs 15.000,00 (Fl. 62) 
ES 15.000,00 (FL 63) 

OHS.: Como comprova叫o de pesquisa de opmlao purifica, ioraiu consluci auua 
como critrio: publica6es de jornais e revistas e o release. 

	

4. 	PROCESSO N。  0301.000.234/2012 - procedimentos adotados pela 
Gerencia de Cultura: al Elaboraco de Projeto Bsico (folhas 04 /07) e 三翌osta de 

戸f気『面面面！ 10). empresa contratada: TOP 10 LOC4cきO磐 I1!NDAS 

i元  entao representante dos artistas: Banda Squema 6, Banda ForrO Bambolear e 
a dupla Jhonnfe Rahonny conforme Quadro de pre9os abaixo: 

OBS.: Como comprovação e pesquisa e opun o p ca, 
como critério: publicações de jomais e revistas e o release. 

	

4. 	PROCESSO N° 0301.000.234/2012 - procedimentos adotados pela 
Gerencia de Cultura: a) ElaboraçAo de Projeto Básico (folhas 04 / 07) e Proposta de 
Preço, (folhas 08 / 10), empresa contratada: TOP 10 LOCAÇÃO DE TENDAS 
L'TDA entAo representante dos artistas: Banda Squema 6, Banda Forrá Bambolear e 
a dupla bonny e Rahonny conforme Quadro de preços abaixo: 

Subsecretaria de Controle Interno - SUSCI 
Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14 Andar, Praa do Buriti, CRI' 70075-900 - Brasilia-DE 
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Nome do 
Artists 

. ValorEstiMado 
no Projeto Basic° 

Valor Contratag16. 
.., 	lq 

presquisar de Preçoarr 
iwg k54.0 	Ffr 	4.1k 

Banda 
Squema 6 

24.500,00 (Fl. 05) 24.500,00 (Fl. 08) R$ 64.000,00 (Fl. 44) 

Banda Forr6 
Bambolear 10.000,00 10.000,00 15.000,00 (Fl. 63) 
Jhonny 	e 
Rahonny 

24.400,00 24.400,00 30.000,00 	(Fls. 	116 	it 
122) 

OBS.: Como comprova 甘o de pesquisa de opiniEo p丘blica, foram considerados 
como critrio: publica6es de jornais e revistas e o release. 
OBS.: Como comprovagao de pesquisa de opiniffo pública, foram considerados 
como critério: publicações de jornais e revistas e o release. 

	

5. 	PROCESSO N。  0301.000.38812011 - procedimentos adotados pela Gerencia 
de Cultura: a) Elabora o de Projeto Bsico (fothas 04 I 07〕  e Pronosta de Preco. 
ijomas uo I 10), empresa contrataユa: iur 10 LUUAvAU LiE rENDAS LTDA 
representante dos artistas: Nilson Freire e Banda e Banda Forr Bambolear, 
conforme Quadro de pre,os abaixo: 

	

5. 	PROCESSO N° 0301.000.388/2011 - procedimentos adotados pela Gerencia 
de Cultura: a) Elaboraçâo de Projeto Basic° (folhas 04 / 07) e Proposta de Prego, 
(folhas 08 / 10), empress contratada: TOP 10 LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA 
representante dos artistas: Nilson Freire e Banda e Banda Font Bambolear, 
conforme Quadro de preços abaixo: 

Nome do 
Artista 

Valor Estimado 
Amb,Prpjeto Wilco 

Walorpinatratado -J iflesquisa de Preços 	E' 

Nilson Freire e 25.000,00 (Fl. 05) 24.500,00 (Fl. 08) R$ 30.000,00 (Fl. 60) 
Banda R$ 50.000,00 (Fl. 61) 

RS 35.000,00 (Fl. 62) 
Banda 	Forr6 15.000,00 (FL 05) 15.000,00 (Fl. 08) 10.000,00 (Fl. 73) 
Bambolear 

OHS.: Como comprova9音o de pesquisa de opini百o p6bica, foram considerados 
como critrio: publica9oes de jornais e revistas e o release. 
Doravante este Gabinete em atendimento s recomenda6es dessa Controladoria 
Geral, encaminhou cpias do presente Relatrio com destaque para o ITEM N' 2ー  
GEST O DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVI Oi SUBITEM N 2.1, ao 
mdeo de Cultura, Esporte e Lazer para que nas futuras realiza6es de eventos 
culturais, por ocasi且o da instru 昌o processual, sejam observadas as Normas atuais 
vigentes a citar: PARECER W 393 / 2008 ・  PROCAJ) / PODE; Decreto n。  34.577 
de 15 de agosto de 2013; PARECER N。  053/2014 - PROCAD / PODE; Decreto n 
34.178 de 01 de maro de 2013 Portaria n 11 da Secretaria de Estado de Cultura do 
Distrito Federal de 20/02/2014. 

OBS.: Como comprovaçao de pesquisa de ophaião púbrca, foram considerados 
como critério: publicagões de jomais e revistas e o release. 
Doravante este Gabinete em atendimento as recomendações dessa Controladoria 
Geral, encaminhou c6pias do presente Relat6rio com destaque para o ITEM N° 2 - 
GESTAD DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS, SUBITEM N° 2.1, ao 
Núcleo de diltura, Esporte e Lazer para que nas futuras realizagões de eventos 
culturais, por ocasião da instrução processual, sejam observadas as Normas atuais 
vigentes a citar: PARECER N° 393 / 2008 - PROCAD / PGDF; Decreto n° 34.577 
de de agosto de 2013; PARECER N° 053/2014 - PROCAD / PGDF; Decreto n° 
34.178 de 01 de março de 2013 Portaria n° 11 da Secretaria de Estado de Cultura do 
Distrito Federal de 20/02/2014. 

An貞lise do Controle Interno Análise do Controle Interno 

ノ、 1」 	” 	Ao analisarmos a resposta, foi observado que j自  foi enviado ao Nhcleo de 
Lultura, tsporte e Lazer, as Normas atuais vigentes para utilizar no caso de contra9吾o de 
artistas. Manteremos a recomenda9o para que sej a objeto de verifica9o na auditoria das 
cuulas ao ano suosequente. 

Ao analisarmos a resposta, foi observado que já foi enviado ao Núcleo de 
Cultura, Esporte e Lazer, as Normas atuais vigentes para utilizar no caso de contração de 
artistas. Manteremos a recomendação para que seja objeto de verificação na auditoria das 
contas do ano subsequente. 

Recomenda,ao 

Doravante, observar o disposto nas normas vigentes, em especial: 

a) Decreto n 34.577, de 15 de agosto de 2013, combinado com o Parecer 
n053/2014 - PROCAD/PGIJF; 

b) Decreto n34.178, de 01/03/2013; e 

Recomendaçáo 

Doravante, observar o disposto nas normas vigentes, em especial: 

a) Decreto n° 34.577, de 15 de agosto de 2013, combinado com o Parecer 
n° 053/2014 - PROCAD/PGDF; 

b) Decreto n° 34.178, de 01/03/2013; e  

Subsecretaria de Controle Interno - SUBCI 
Ed. Anexo do Pal自cio do Buriti, 14。  Andar, Praa do Buriti, CEP 70075-900 - Brasilia-DE 

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

Subsecretaria de Controle Intemo - SUBCI 
Ed. Anexo do Palacio do Buriti, 14° Andar, Praga do Buriti, CEP 70075-900 - Brasflia-DF 

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



Subsecretaria de Controle Interno 
9 de 29 

c) Portaria n ii - Secretaria de Cultura do Distrito Federal, de 20/02/2014. 

2.2 - AUS血NCIA DE ANOTA叫O DE RESPONSABILIDADE 
TCNICA DO OR 】AMENTISTA 

Ao analisar os Processos nP 301.000.222/2012; 301.000.193/2012; 
301.000.665/2012; 
301.000.605/2012; 301.000.661/2012 foi verificado a ausencia de Anota9言o de 
Responsabilidade T6cnica ・  ART registrada no CREAIDF, referente ao engenheiro 
resoons自vel nelos orcamentos das obras a serem realizadas. 

Assim, a falta da ART dificulta a ictentiticaao pela AanunlstraaO ao 
profissional ou empresa respons自vel por possveis ocorrncias futuras na obra em questo, 
pois, conforme a Lei n 6496/77, a ART detine para eteitos tegais os responsaveis wenicos 

e10s servi9os.直  importante ressaltar que o Registro de Responsabilidade T6cnica - RRT, dos 
Arquitetos que se registram junto a Conselho de Arquitetura e Urbanismo ー  CAU, tem o 

mesmo valor da ART quando seus contedos descritos forem iguais. 

Causa 

a) deficiencia na capacita9ao dos servidores; e 

b) grande rotatividade de servidores. 

Consequencia 

Nao identifica9o do respons自vel tcnico por possiveis ocorrencias fturas na 
obra. 

Manifesta，豆o do Gestor 

301.000.526/2012 - EXECUCAO DE CALCADAS- Ap6s anlise do processo 
referenciado, constata-se que no h自  a ART para a "Elabora9'o de Oramento", na 
qual seria comprovado pelo "Campo 4" da "ART - Anota o de responsabilidade 
t6cnica", onde - o profissional respons'vel, deveria ter emitido pelo Conselho de 
Classe ~ CREA. Consta neste processo a ART de N 0720120050142 que trata 

叩enas da elabora 且o do projeto de arquitetura. 

301.000.665/2012 - CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE ・  Ap6s an'lise 
dn nrneessn referenciado, constata-se que no h自  a ART para a "Elabora,o de 

議猛;5;, fl菊U証seri'c。  mprovado pelo "Campo 4" da "ART - Anota叫o de 

re靭nsabilidade t6cnica", onde o profissional respons'vel, deveria ter emitido pelo 
Conselho de Classe - CR.EA. Neste processo tamb'm n且o consta a ART de 

elabora9且o do F可eto de 日rquitetura・  

301.000.193/2012 - CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL ・  Ap6s anlise do 

irecesso referenciada. constata-se que no h a ART 興a a "Elabora そo き  
Orcamento". na qual seria comprovado pelo "Campo 4" da "ART - Anota o de 
responsabilidade t'cnica", onde o profissional respons'vel, deveria ter emitido pelo 

Subsecretaria de Controle Interno - SUSCI 
Ed. Anexo do Palcio do Euriti, 140 Andar, Praa do Euriti, CR1' 70075-900 - Brasllia-DF 
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Conselho de Classe - CREA. Neste processo tambm n'o consta a ART de 
elabora 昏o do projeto de arquitetura. 

301.000.666/2012 - CONSTRU叫O DE GALP O DE M1.)LTIPLAS FUN6ES ・  
Ap6s an自lise do processo referenciado, constata-se que n且o h自  a ART para a 
"Elabora'o de Oramento", na qual seria comprovado pelo "Campo 4" da "ART ー  
Anota9且o de responsabilidade tcnica", onde o profissional respons自vel, deveria ter 
emitido pelo Conselho de Classe - CREA. Neste processo tambm no consta a 
ART de elabora o do projeto de arquitetura. 

301.000.60512012 - URBANIZACAO E IMPLANTA(7AO DE 02 PONTOS DE 
ENCONTROS COMUNITARIOS - PEC ・  Ap6s anlise do processo referenciado, 
constata-se que n且o hA a ART para a "Elabora9'o de Oramento", na qual seria 
comprovado pelo "Campo 4" da "ART - Anota o de responsabilidade tcnica", 
onde o profissional respons自vel, deveria ter emitido pelo Conselho de Classe ー  
CREA. Neste processo tamb6m no consta a ART de elabora o do projeto de 
arquitetura. 

301.000.661/2012 - OBRA DE ESTACIONAMENTO NA PRA 】A CENTRAL ー  
CAUB I - Ap6s an自lise do processo referenciado, constata-se que n且o hA a ART 
para a "Elabora 且o de Oramento", na qual seria comprovado pelo "Campo 4" da 
"ART - Anota 且o de responsabilidade t'cnica", onde o profissional respons自vel, 
deveria ter emitido pelo Conselho de Classe - CREA. Neste processo tambm nEo 
consta a ART de elabora9且o do projeto de arquitetura. 

301.000.222/2012 - CONSTRUCAO DE PRA(7A - Ap6s an自lise do processo 
referenciado, constata-se que no h a ART para a "Elabora 且o de Oramento", na 
qual seria comprovado pelo "Campo 4" da "ART - Anota9甘o de responsabilidade 
tcnica", onde o profissional respons自vel, deveria ter emitido pelo Conselho de 
Classe - CREA. Neste processo tambm no consta a ART de elabora叫o do projeto 
de arquitetura. 

An'lise do Controle Interno 

Ao analisarmos a resposta, foi observada a inexistencia da ART dos 
profissionais. Manteremos a recomenda9ao para que seja objeto de verifica9ao na auditoria 
das contas do ano subsequente. 

Recomenda戸o 

Exigir nas prximas obras, que os oramentistas da Administra 言o Regional 
registrem a ART no CREA. 

2.3 - DUPLICIDADE NO PAGAMENTO DE SERVICOS DE 
ENGENHARIA 

Ao analisar os Processos abaixo relacionados, foi observada a duplica9言o de 
quantitativos nas planilhas oramentrias do projeto bsico, uma vez que nos itens 
levantados, constavam os servi9os em planilha, tais como: Carga de material, transporte de 
material at6 5 km. fornecimento de material e momento extraordin白rio de transporte de 
material at6 5 km. Estes itens apresentavam uma repeti9ao na cobrana dos servi9os, a medida 

Subsecretaria de Controle Interno - SUBCI 
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que foram computados o transporte e o momento extraordinrio de transporte como itens em 
separado. 
que foram computados o transporte e o momento extraordindrio de transporte como itens em 
separado. 

Conceitualmente, o momento extraordinrio de transporte representa a unidade 
de oaaamento (Mfl. sendo dada em m3 x lam O pre9o unitrio de transporte 6 composto para o 
momento de transporte unitrio, ou seja, 1 m3 transportado a cada 1cm. rara o pagamento ao 
transporte, calcula-se o momento de transporte total e n且o o transporte mais o momento 

extraordinrio. 

Conceitualmente, o momento extraordindrio de transporte representa a unidade 
de pagamento (Mt), sendo dada em m3 x km. 0 preço unitário de transporte é composto para o 
momento de transporte unitdrio, ou seja, 1 m3 transportado a cada lan. Para o pagamento do 
transporte, calcula-se o momento de transporte total e não o transporte mais o momento 
extraordindrio. 

4$$*PiPáéend,r,,,-1, ObjeM , imptesa 	,.. CNI4: nil ' t , ..: • Nalott(R.S) Hacc,,,, 

301.000.665/2012 
Construção da Quadra de 
Esportes 

RME Construtora e 
Incorporadora Ltda. 

05.015.750/0001-50 147.309,08 

301.000.661/2012 
Estacionamento na Praça 
Central do CAUB I 

HPE Indústria de 
Concreto Construtora 
Ltd. 

02.223.504/0001-40 146.416,61 

301.000326/2012 Construção de Calçadas 
RRepresentaçães 

Lulu 70.597.265/0001-02 147.416,61 

301.000.666/2012 
Construgio de Galpão de 
Múltiplas Fungbes Ltda. 

HPE Industria de 
Concreto Construtora 
Ltda. 

02.223.504/0001-40 147.598,44 

301.000.605/2012 

	  Comunitário. 

Urbanização e 
Implan tação de Pontos 
de Encontro 

ICIL Incorporadora e 
Empreendimentos 
Imobilifirios Ltda. 

00.835.447/0001-80 146.193,46 

301.000.222/2012 
	  Praga QN IF 

Construção de Praga QN 
7E c Revitalização de 

RmE Euusuatura a 

Incarporadora Ltda. 
05.015.750/0001-50 146.426,13 

301.000.193/2012 
Construção de Parques 
Infantis QN 12 e QN 15 

1CIL Incorporadora c 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda 

00.835.447/0001-80 146.193,46 

Segue na tabela abaixo a quantifica o do prejuzo estimado, considerando a 

duplicidade de quantitativos: 
Segue na tabela abaixo a quantificação do prejuízo estimado, considerando a 

duplicidade de quantitativos: 

PgI4CEStSP“ DESC1I,a9 	'. QUANTIDADt . ".PRE..TUiZOIRS)A, 

301.000.665/2012  Momento extraordinário de transporte ate 5km 19.623,60 25.510,68 

301.000.661/2012  Momento extraordinário de transporte até 51an 29.783,45 37.082,51 

301.000.526/2012  Momento extraordinário de transporte até 5km 28.260,00 37.303,20 

301.000.666/2012  Momento extraordinário de transporte ate 5km 8.193,15 10.340,64 

301.000.605/2012  Momento extraordinário de transporte até 5km 15.897,68 19.896,34 

301.000.222/2012  Momento extraordinário de transporte ate 5km 25.826,12 32.304,24 

301.000.193/2012  Momento extraordinário de transporte até 5km 24.043,64 29.795,3 

TOTAL 151.627,64 192.232,91 

CausaCausa 

a) ausencia de estudo detalhado na elabora o do Projeto Bsico; 

b) deficiencia na capacita o dos servidores; e 

c) grande rotatividade de servidores. 

a) ausência de estudo detalhado na elaboração do Projeto Básico; 

b) deficiência na capacitação dos servidores; e 

c) grande rotatividade de servidores. 

Subsecretaria de Controle Interno - SUBCI 
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Consequ6ncia 

a) sobrepre9o nos valores do oramento; e 

b) pagamentos indevidos de itens da planilha contratual. 

Manifesta恒o do Gestor 

301.000.66512012 - CONSTRU(7AO DE QUADRA DE ESPORTE SINTTICA - 
Conceitualmente "Momento Extraordinrio de Transporte" poderia ser explicada 
pelザきmula M=きノ xd・ 。nde o "V' seria o volume de materiala ser廿日nsportado por 
um "d" que na frmula indica dist'ncia. Pelo objeto da obra, no se justifica um 
transporte extraordinrio tendo em vista que o local da obra j' estava previsto em 
projeto desde a publica叫o da licita9昌o. Podemos tamb'm dizer Que "Momento 
Extraordin百rio de Transporte" seria a dist含ncia ora no prevista em projeto, ave 
竺nicamente n且o condiz com 。 objeto. Sendo assim, torna-se injustificvel as 
cobran9as nos itens "Momento Extraordinrio de Transporte" uma vez Que nos itens 
posteriores a este, j自  esto contemplados as cargas e os transportes de materiais. 

301.000.661/2012 - OBRA DE ESTACIONAMENTO NA PRACA CENTRAL ー  
CAUB I ・ Conceitualinente "Momento Extraordin白rio de Transporte" noderia ser 
explicada pela frmula M=V x d. onde o "V" seria o vohin"e de material a ser 
transportado por um "d" que na frmula indica dist且rici‘函o nhi論嵩二iiこご忘ぐ二  
,justmca um transporte extraordinrio tendo em vista n,m n lonflI rk nhn M ー＋。、，, 
previsto em projeto desde a publicac且o da licitac音o Podemos tamh'm d4プpim，一  
Iviomento txtraordlnarjo de Trananorte" seria a dictnr り h，り ”甘n ー．．言”+．、ーー  

projeto, que tecnicamente n昏o condiz com 。  objeto. Sendo assint torna-se 
injustific白vel as cobran9as nos itens "Momento Extraordinrio de Transporte" uma 
vez que nos itens posteriores a este, j' esto contemplados as cargas e os transportes 

301.000.526/2012 - EXECUAO DE CAL(7ADAS - Conceitualmente "Momento 
Extraordin白rio de Transporte" poderia ser explicada pela frmula MV x d. onde o I
I竺se中o volume de material a ser transportado画um "d" aue na frmula indica 

distncia. Pelo objeto da obra, n且o se justifica um fransporte extraordinrio tendo証  
que o local da obra j自  estava previsto em projeto desde a publicaco da 
且  o. Podemos tamb6m dizer que "Momento Extraordinrio de Transporte" seria 

a distancia ora no prevista em projeto, que tecnicamente no condiz corn 。 obieto. 
Sendo assim, torna-se珂ustific'vel as cobran9as nos itens "Momento Extraordinrin 
de Transporte" uma vez que nos itens posteiiores a este, j自  esto contemplados as 
cargas e os transportes de materiais 

301.000.66612012 - CONSTRU叫O DE GALP O DE MI〕LTIPLAS FUNOES - 
Conceitualniente "Momento Extraordinrio de Transporte" poderia ser explicada 
pela frmula M=V x d, onde o "V" seria o volume de material a ser transportado por 
um "d" que na frmula indica dist合ncia. Pelo objeto da obra, n'o se justifica ・」m 
transporte extraordinrio tendo em vista que o local da obra j自  estava previsto em 
projeto desde a publica 甘o da licita 含o. Podemos tambm dizer que "Momento 
Extraordinrio de Transporte" seria a distncia ora n且o prevista em projeto, que 
tecnicamente n且o condiz com o objeto. Sendo assim, toma-se injustific'vel as 
cobranas nos itens "Momento Extraordinrio de Transporte" uma vez que nos itens 
posteriores a este, j' esto contemplados as cargas e os transportes de materiais. 

Ed. A』exo do P司自cio do B皿ti, 14。 A』d日
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301.000.605/2012 - URBANIZA(7AO B IMPLANTACAO DE 02 PONTOS DE 
ENCONTROS COMUNITARIOS 	PEC - Conceitualmente "Mnnwnto 
Extraordinrio de Transporte" poderia ser explicada pela frmula MV x d, onde o 
"V'' seria o volume de material a ser transportado por um "d" que na frmula indica 
distncia. Pelo objeto da obra, n且o sejustifica um tfansporte extraordinrio tendo em 
vista que o local da obra j' estava previsto em projeto desde a publica叫o da 
licita頭o. Podemos tamb'm dizer que "Momento Extraordin白rio de Transporte" seria 
a distncia on no nrevista em nroieto. oue tecnicamente n言o condiz com o objeto. 
senco assim, torna-se mjustincavel as cooran9as nos itens~ Momento extraorcimano 
de Transporte" uma vez que nos liens posteriores a este, j百  est昌o contemplados as 
cargas e os transportes de materiais. 

301.000.193/2012 ・  CONSTRUCAO DE PARQUE H'ffANTIL ・  Conceitualmente 
"Momento Extraordinrio de Transporte" poderia ser explicada pela frmula MV x 
d, onde o "V' seria o volume de material a ser transportado por um "d" que na 
frmula indica dist言ncia. Pelo objeto da obra, n且o se justifica um transporte 
extraordinrio tendo em vista que o local da obra j' estava previsto em projeto desde 
a publica叫o da licita叫o. Podemos tamb'm dizer que "Momento Extraordinrio de 
Transporte" seria a dist'ncia ora n'o prevista em projeto, que tecnicamente no 
condiz com o objeto. Sendo assim, toma-se injustificvel as cobran9as nos itens 
"Momento Extraordinrio de Transporte" uma vez que nos itens posteriores a este, j自  
esto contemplados as cargas e os transportes de materiais. 

301.000.222/2012 - CONSTRUCAO DE PRAA - Conceitualniente "Momento 
Extraordin自rio de TransporteI' poderia ser explicada pela frmula M=V x d, onde o 
"V" seria o volume de material a ser transportado por um "d" que na frmula indica 
distncia. Pelo o可eto da obra, n且o se just垣ca um transporte extraord姉rio tendo em 
vista que o local da obra jA estava previsto em projeto desde a publica9昏o da 
licita きo. Podemos tamb'm dizer que "Momento Extraordinrio de Transporte" seria 
a dist』ncia ora no prevista em projeto, que tecnicamente n昏o condiz com o objeto 
Sendo assim, torna-se injustific自vel as cobran9as nos itens "Momento Extraordinrio 
de Transporte" uma vez que nos liens posteriores a este, j自  esto contemplados as 
cargas e os transportes de materiais. 

An貞lise do Controle Interno 

Ao analisarmos a resposta, foi observado que a Administra 五o afirma que n含o 
se justifica o servi9o de Momento Extraordin自rio de Transporte. Manteremos a 
recomenda 且o. 

Recomenda"o 

Instruir procedimentos com vistas A instaura9乞o de Tomada de Contas Especial 
pela Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da Controladoria Geral do Distrito Federal, 
conforme previsto na Resolu 言o n.。  102/98, do Tribunal de Contas do Distrito Federal ー  
TCDF, objetivando apurar o prejuizo e indicar os respons云veis. 

Subsecretaria de Controle Interno - SUBCI 
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2.4 - PLANILHA ORAMENTARIA COM PRECOS UNITARIOS 
DIFERENTES NO MESMO SERVICO 

Foi verificado que nos Processos n.0S 301.000.661/2012; 301.000.605/2012; 
301.000.666/2012 e 301.000.193/2012, os itens Momento extraordinrio de transporte de 
material de P categoria e Solo de jazida para dist'ncia at6 5 km variavam de pre9o, na mesma 
obra, na planilha da empresa vencedora. Tal prtica pode evidenciar um jogo de planilha. 

Causa 

a) 	defici己ncia na capacita 瓦o dos servidores na an自lise de planilhas das 
licitantes; e 

b) l grande rotatividade de servidores. 

Consequencia 

a) superfaturamento nos valores do contrato; e 

b) pagamentos indevidos de itens da planilha contratual. 

Manifesta弾o do Gestor 

Informamos que foi constitufda Comissao de Sindicancia para apurar 
responsabilidades, conforme Ordem de Servi9os n。  13, publicada no DODF n 34 de 
18 de fevereiro de 2015, p'gina n。  25. 

An'lise do Controle Interno 

押 analisarmos 町esposta, やi."sF呼。 que a Administra9o Regional j自  
iniciou os tramites para apuraao aa responsabiliaacle aummistrativa. 

Recomenda戸o 

Apurar responsabilidade disciplinar visando verificar a responsabilidade 
administrativa pelo aceite de planilha de pre9os, em desacordo com norma legal, nos termos 
da Lei Complementar n 840, de 23/12/11 e, caso configurado prejuzo ao errio, adotar 
providncias junto a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da Controladoria Geral do 
Distrito Federal para instaura9ao de Tomada de Contas Especial, nos termos da Resolu弾o n 
102/1 998 - TCDF. 

2.5 - PROJETOS BASICOS DE OBRAS E SERVICOS DE 
ENGENHARIA INADEQUADOS 

Em anlise aos Processos n.0S 301.000.222/2012; 301.000.193/2012; 
301.000.615/2012; 	301.000.666/2012; 	301.000.526/2012; 	301.000.612/2012; 
301.000・605/2012 e 301.000.661/2012, foi verificado que os projetos bsicos possuIam 

Subsecretaria de Controle Interno - STJBCI 
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planilhas or9amentarias sem apresentar trs pesquisas de custos unit自rios de servi9os, 
tampouco cota96es evidenciadas nas Tabelas do SINAPI, tinha-se apenas uma informa o 
gen6rica de fonte NOVACAP, sem fazer referncia a data base cia pesquisa. Constatou-se 
tamb6m que as especifica96es tcnicas e os cadernos de encargos eram gen6ricos. Cumpre 
ressaltar que a m elabora9ao do projeto bsico, sem a aten きo necessria para sua confec9甘o, 
toma-o fonte de desvios e de irregularidades. 

Causa 

a) m' qualidade na elabora 言o do Projeto Bsico; 

b) ausencia de detalhamento do Projeto Bsico; 

c) defici己ncia na capacitaao dos servidores na anlise de planilhas 

or9ament自rias; e 

d) grande rotatividade de servidores. 

Consequencia 

a) planilha oramentria corn possiveis itens duplicados e com sobrepre9o; 

b) objeto contrato em qualidade e seguran9a inferior ao desejado; e 

c) possivel pagamento indevido. 

Manifesta戸o do Gestor 

Realmente confirmam-se pre9os unitrios diferentes para o servio "Momento 
extraordin自rio de transporte". No entanto, alerto para a anlise que a composio de 
cada preo unitrio proposto pela vencedora do certame,6 de sua total e exclusiva 
respoasabilidade. podendo a Administra叫o Regional apenas" solicitar a abertura para 
a comnosico sinttica do servi9o. Atento tambm, que os' 'liens" - "Servios" s且o 
difereites, podendo ter a empresa interpretado e 'composto seu pre9o unitrio em 
flinco dふa estrutura empresarial. Devemos considerar tamb'm a unidade medida, 
nflistflhlos nre9os unitrios em m3xkm e txkm, diferencia-se a unidade de medida, 
気s -se-consea両temeiite altera o pre9o unitrio do servio・  A indica9且！Lde 
snnerthturamento no est clara, tendo em vista que todos os pre9os unitrios 
rnI;e;antados Dela vencedora esto menores que o pre9o proposto pela 
届ihistm9百‘ RegionaL Sendo assim segue tabela "Anexo I" com o quadro geral 
dos processos - Servi9os descritos nos itens - pre9os unitrios da Administra o 
Regional pre9os unit白rios da vencedora. 

An'lise do Controle Interno 

Ao analisarmos a resposta, foi observado que a AdministraAo . Regional 

confirmou pre9os unitrios diferentes nas planilhas. Cabe alertar que. a urnaaae aeve zejar 

velo erario e utilizar os meios adequados para saber se a composigao de custo unitarlo 
corresponde ao servi9o de obra solicitado. No6 de exclusiva responsabiliclace cia empresa e 
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fun9ao de sua estrutura empresarial tal fato, como relatado no texto do gestor. Manteremos a 
recomenda9o. 
fimção de sua estrutura empresarial tal fato, como relatado no texto do gestor. Manteremos a 
recomendação. 

Recomenda真o Recomendagdo 

a) elaborar projetos bsicos com nivel de detalhamento capaz de definir de 
forma completa e justa do objeto a ser contratado; 

a) elaborar projetos básicos com nivel de detalhamento capaz de definir de 
forma completa e justa do objeto a ser contratado; 

b) cumprir as Decis6es TCDF ns 650/2004 e 1239/2001, quanto a necessidade 
de caracterizar adequadamente o objeto; 

b) cumprir as Decisões TCDF 	650/2004 e 1239/2001, quanto A necessidade 
de caracterizar adequadamente o objeto; 

c) cumprir o disposto no inciso IX, art. 6。  da Lei n 8.666/93; e 

d) incluir na planilha or9amentria um campo com a informaao das fontes 
(planilhas Novacap, Sinapi ou pesquisa de trs or9amentos no mercado) utilizadas para cotar 
o valor de cada item que comp6e a tabela, alm de informar o ano e ms de referncia. 

c) cumprir o disposto no inciso IX, art. 6° da Lei n° 8.666/93; e 

d) incluir na planilha orçamentária um campo com a informação das fontes 
(planilhas Novacap, Sinapi ou pesquisa de três orçamentos no mercado) utilizadas para cotar 
o valor de cada item que compõe a tabela, além de informar o ano e mês de referência. 

2.6 - FRACIONAMENTO DE OBRAS DE MESMA NATUREZA 2.6 - FRACIONAMENTO DE OBRAS DE MESMA NATUREZA 

Restou evidenciado nos Processos n. 3 301.000.661/2012, 301.000.605.2012 e 
301.000・612/2012, que houve fracionamento de licita 五o de objetos de mesma natureza, tendo 
em vista a estreita semelhana entre alguns projetos bsicos e do pequeno espao de tempo 
entre os procedimentos licitatrios, contrariando o disposto no§ 5。, do art. 23, da Lei n.。  
8.666/93. 

Restou evidenciado nos Processos n.es 301.000.661/2012, 301.000.605.2012 e 
301.000.612/2012, que houve fracionamento de licitação de objetos de mesma natureza, tendo 
em vista a estreita semelhança entre alguns projetos bisicos e do pequeno espaço de tempo 
entre os procedimentos licitatérios, contrariando o disposto no § 5°, do art. 23, da Lei n.° 
8.666/93. 

Conforme se verifica, a RA XXI - Riacho Fundo II: Conforme se verifica, a RA XXI - Riacho Fundo II: 

10) optou por realizar convites, quando poderia ter utilizado tomada de pre9os 
ou concorrncia, que sao modalidades de licitaao que favorecem uma maior competi弾o e 
economicidade ao errio; 

1°) optou por realizar convites, quando poderia ter utilizado tomada de preços 
ou concorrência, que são modalidades de licitação que favorecem uma maior competição e 
economicidade ao erário; 

2。) realizou procedimentos licitatrios de urbaniza9ao fracionados nos 2°) realizou procedimentos licitatórios de urbanização fracionados nos 
seguintes nrocessos: se uintes rocessos: 
11 	1 	I 	I, 

li 
.k 

301.000.661/2012 Convite 

1 	I 
,4 

l' II 
VA ? 	L 

V 
..!___. 

, I 	o 	6 	cs eds ir.a 	. 	14.7.606,86 07/12/2012 
301.000.605.2012 Convite Urbaniza ao e im ilanta ao de PECs 	147.440,66 18/12/2012 
301.600.612/2012 Convite Estacionamento de .1% a central 	 146.416,61 06/12/2012 
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Causa 

a) deficiencia na capacitaao dos servidores quanto a legisla叫o que rege 
as licita6es e contratos pblicos; e 

b) grande rotatividade de servidores 

Consequencia 

a) diminui叫o da competividade entre os proponentes; e 

b) redu9きo da economicidade. 

Manifesta，三o do Gestor 

Informamos que foi constitui da Comiss'o de Sindicncia para apurar 
responsabilidades, conforme Ordem de Servicos n。  13. publicada no DOOF n" 34  
de 18 de fevereiro de 2015, p'gina n. 25. 
Esta Administra叫o Regional disp6e de um cadastro de Empresas para a contrata9且o 
de obras e de servi9os de engenharia no ramo pertinente ao seu objeto, dentre as 
empresas cadastradas, foram convidadas algumas delas, foi dado ampla divulga9且o 

das licita96es mediante afixa 且o da c6pia do Edital n quadro de avisos localizados 
no prdio do Edificio Sede desta RAXXI, ficando o convite a disposi9甘o de outras 

empresas cadastradas ou n且o que manifestarem seu interesse com a antecedencia de 

at 24 horas antes da apresenta叫o das propostas. 
Destacamos que os financeiros foram liberados mensalmente de acordo com a 

programa 且o financeira publicada no DODE para os doze meses de cada exercicio 

financeiro. H白  casos em que existem os recursos, mais n且o tem crditos 
oramentrios e existem outros casos em que h recursos financeiros mais n且o tem 

oramento suficiente para a execu9昏o das obras. Existem tambm emendas que s昏o 

publicadas ao longo do exercIcio financeho. 
As foram realizadas a partir de reuni6es com a comunidade no sentido de que a 
comunidade fosse beneficiada com obras de urbaniza叫o e infraeslrutura e esta 

R.AXXI n昏o perdessem os crditos oramentrios constantes da Lei Orament'ria 

AnualーLOA/2012. 
Os servidores foram orientados para que fiquem atentos s situa6es de 
fracionamentos de obras, onde observamos que o caso em quest百o nao se refere a 

fracionamento de licita叫o, como vemos a seguir: 

1. Processo n 0301.000.661./2012 - Constru9百o de Estacionamento em Blocos de 

Concreto (Intertravados); 
2. Processo n0301.000.605 ./2Ol2 - Urbaniza 且o e Implanta9且o de Ponto de Encontro 

Comunit'rio - PEC; 

Durante a instru9o processual procurou-se observar o objeto de cada licita9昏o para 

evitar fracionar objetos assemelhados. Informamos que caso tenha ocorrido 
possveis flhas, n百o foi por m自  f desta RAXXI, pois em todas as licita96es foi 

realizada a contrata叫o da proposta mais vantajosa para esta RAXXI・  
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A Coordenadoria de Articula 甘o foi orientada para que juntamente com o 
Administrador e a comunidade escolham quais obras sero executadas no inicio do 
ano para que exista tempo suficiente para a realiza"o de uma concorrncia, Tomada 
de Pre9os ou Convite e adotar a modalidade de licita o correta. 
Doravante contatamos com a Assessoria Tcnica - ASTEC no sentido de que a 
mesma permane9a alerta a todas as licita6es de obras e no ocorra fracionamento 
de objetos diferentes. 
Analisando os objetos, n巨o identificamos como de mesma natureza de execu9且o, 
tendo em vista que um processo (301.000.661/2012) trata-se basicamente de uma 
pavimenta o e o outro processo (301.000.605/2012) trata-se da execu叫o de uma 
PEC ・  Ponto de Encontro Comunit白rio. De fh to a servi9os similares, como cal9adas 
e meio fio. No entanto os endere9os de execu9吾o s且o bem diferentes CAUB I, 
QN_14, QC_04. Logo, n且o evidencio servios de mesma natureza, e sim, servigos 
similares com objetos bem defmidos e diferentes. 

An'lise do Controle Interno 

Ao analisarmos a resposta, foi observado que a Administra o Regional acatou 
a recomenda9乞o de apura9ao de responsabilidade admiristrativa. Manteremos a 
recomenda をo para que seja objeto de verifica9o na auditoria das contas do ano subsequente. 

Recomenda戸o 

a) apurar responsabilidade disciplinar visando verificar a responsabilidade 
administrativa por conduta em desacordo com norma legal, nos termos da Lei Complementar 
n 840, de 23/12/11 e, caso se configure prejuzo ao errio, adotar providncias junto 
Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da Controladoria Geral do Distrito Federal- para 
instaura9ao de Tomada de Contas Especial, nos termos da Resolu9ao n 102/1998 - TCDF; e 

b) planejar de forma mais eficaz o processo de licitaao. Antes de elaborar o 
projeto bsico, verificar as necessidades da popula9ao e os recursos disponveis para supri-las, 
a fim de melhor caracterizar o objeto, de modo que a licita叫o contemple uma gama maior de 
servi9os ou obras semelhantes, evitando assim vrias licita96es com o mesmo objeto, ou 
objetos correlatos, em um mesmo exercicio financeiro. 

2.7 - FALTA DE INCLUSAO DAS OBRAS NO SISOBRAS DO TCDF 

Foi verificado em consulta ao sistema SISOBRAS, mantido e desenvolvido 
pelo Tribunal de Contas do DF - TCDF, que nenhuma obra executada pela Administra きo 
Regional do Riacho Fundo Ju/RA XXI, no exercicio de 2012, foi inserida no sistema, 
descumprindo o que prescreve o artigo 2。, da Resolucao n.。  191/2008, de 18 de novembro de 
2008. 
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Causa 

a) deficiencia na capacita9甘o dos servidores quanto ao cadastramento do 
SISOBRAS; e 

b) grande rotatividade de servidores. 

Consequencia 

Dificulta o controle e o monitoraniento tempestivo durante a execuao das 
obras. 

Manifesta9豆o do Gestor 

Ap6s conferencia no SISOBRAS, de fato constata-se a n吾o inclus百o das obras 
executadas pela RA XXI descumprindo a Resolu9甘o n。  191/2008 - De 18 de 
Novembro de 2008 - Prescrita no Art. 2。. Seguir recomenda'o explcita no Oficio 
N。  158/201 5-GAB/CGDF, afim de se manter um melhor controle do que foi 
executado bem como das contrata96es frituras. Acrescenta-se que to logo esta 
Administra 且o Regional tomou cincia do Relat6rio preliminar por ocasi'o da 
reali7a戸o da Auditoria, segundo informa96es, foi determinado pela Administradora 
Regional h ' poca dos fatos que atualb"ssem estes registros no SISOBRAS, estes 
servi9os foram executados, porem no momento n且o foi possIvel verificar junto ao 
referido Sistema a confirma戸o desta atualiza叫o em razo da ausencia de servidores 
no momento possuidores de senha de acesso de forma a possibilitar tal informa 且o. 
Doravante, esta RAXXI j' realizou providncias junto A Diviso de Tecnologia de 
Informa'o do Tribunal de Contas do Distrito Federal para o credenciamento de 
novos servidores que sero os respons白veis pelo registro de informa96es junto ao 
Sistema SISOBRAS. 

An'lise do Controle Interno 

Ao analisarmos a resposta, observamos que a Administra9甘o Regional nao 
estava fazendo o cadastramento no SISOBRAS, entretanto verificamos que a Unidade j自  
realizou providencias junto a Diviso de Tecnologia de Informa9乞o do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal. Manteremos a recomenda叫o para que seja objeto de verifica きo na auditoria 
das contas do ano subsequente. 

Recomenda戸o 

a) realizar o tempestivo cadastramento no Sistema SISOBRAS das 」  obras 
realizadas pela RA no exercicio de 2012, suj eitanclo o responsavel as penanciaues previstas no 
art. 57 da Lei Complementar n.。  01/1 994; e 

b) atentar para o cumprimento do art. 2。, da resolu9o n.。  191/2008 
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2.8 - INADEQUAAO QUANTO AO RECEBIMENTO DEFINITIVO 2.8 - INADEQUAÇÃO QUANTO AO RECEBIMENTO DEFINITIVO 
DE OBRAS DE OBRAS 

Nos Processos, abaixo relacionados, foram descumpridos os prazos 
regulamentares necess百rios a verifica9ao do objeto contratado entre o recebimento provis6rio 
e o definitivo estabelecido no§ 3。, b, I, art. 73 da Lei n 8.666/93. 

Nos Processos, abaixo relacionados, foram descumpridos os prazos 
regulamentares necessários verificaçao do objeto contratado entre o recebimento provisório 
e o definitivo estabelecido no §3°, b, I, art. 73 da Lei n° 8.666/93. 

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto seth recebido: 
I ・  em se tratando de obras e servi9os: 

(...) 

b) defmitivamente, por servidor ou comiss且o designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o 
decurso do prazo de observa戸o, ou vistoria que comprove a adequa'o do 
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 

(...) 

§3旦  O prazo a que se refere a alnea "b" do inciso I deste artigo n且o poder 
ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente 
justificados e previstos no edital. 

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto ser6 recebido: 
I - em se tratando de obras e serviços: 
(-) 
b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observaglo, ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 
(-) 
§ 32 0 prazo a que se refere a alinea "b" do inciso I deste artigo não poderd 
ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente 
justificados e previstos no edital. 

Piott 	ntiiiv't tillig 	b` 	t 	11 I. 	t,40 esa a 

301.000.222/2012 

Construçao de Praça 
QN 7E e 
Revitali7ação de 
Praça QN 7F 

RME Construtora e 
Incorporadora Ltda. 05.015.750/0001-50 146.426,13 

301.000.193/2012 
Construção de 
Parques Infantis QN 
12 e QN 15 

IC1L Incorporadora e 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 

00.835.447/0001-80 146.193,46 

Causa Causa 

a) 	deficincia na capacita9o dos servidores quanto a legisla 五o que rege 
as ilcitaoes e contratos publicos; e 

a) deficiência na capacitação dos servidores quanto legislação que rege 
as licita0es e contratos públicos; e 

contratado. contratado. 

b) rotatividade de servidores. 

Consequencia 

a) nao incorpora9ao do bem ao patrim6nio p丘blico; e 

b) ausencia de atestado de que a obra foi executada conforme o objeto 

b) 	rotatividade de servidores. 

Consequincia 

a) ndo incorporação do bem ao patrimônio público; e 

b) ausência de atestado de que a obra foi executada conforme o objeto 

Manifesta，五o do Gestor Manifestação do Gestor 

301.000・222/2012 ・  CONSTRUCAO DE PRACA - Ap6s conferncia, observa-se 
que o 'Teimo de Recebimento Provisrio" foi emitido no dia 27/09/2012 e o 
"Termo de Recebimento Definitivo" emitido no dia 25/04/2013, contrariando o Art. 
73 - Pargrafo 3。  - Da Lei de Licita頭o n 8.666/93 que menciona em at 90 
(noventa) dias a emiss吾o do "Definitivo" ap6s o "Teimo de Recebimento 
Provis6rio", salvo em casos excepcionais devidamente justificados e previstos no 

301.000.222/2012 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - Ap6s conferencia, observa-se 
que o "Termo de Recebimento Provis6rio" foi emitido no dia 27/09/2012 e o 
"Termo de Recebimento Definitivo" emitido no dia 25/04/2013, contrariando o Art. 
73 _ Parágrafo 3° _ Da Lei de Licitação n° 8.666/93 que menciona em até 90 
(noventa) dias a emissao do "Definitivo" ap6s o "Termo de Recebimento 
Provis6rio", salvo em casos excepcionais devidamente justificados e previstos no 
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edital, que no' o caso deste processo. Logo se conclui, que de fato, n昏o foi 
respeitado o prazo previsto em lei, pois o "Termo de Recebimento Definitivo" foi 
emitido com mais de 90 (noventa) dias ap6s a emisso do "Teimo de Recebimento 
Provis6rio". 
301.000.193/2012 - CONSTRU9AO DE PARQUE INFMITIL - Ap6s conferncia, 
observa-se que o "Termo de Recebimento Provis6rio" foi emitido no dia 25/10/2012 
e o "Termo de Recebimento Definitivo" emitido no'dia 26/04/2013, contrariando o 
Art. 73 - Pargrafo 3。 ー  Da Lei de Licita 昌o n。  8.666/93 que menciona em at' 90 
(noventa) dias a emiss且o do "Definitivo" ap6s o "Termo de Recebimento 
Provis6rio", salvo em casos excepcionais devidafliente justificados e previstos no 
edital, que no' o caso deste processo. Logo se conclui que de fato, n且o foi 
respeitado o prazo previsto em lei, pois o "Termo de Recebimento Definitivo" foi 
emitido com mais de 90 (noventa) dias ap6s a emisso do "Termo de Recebimento 
Provis6rio". 

An'lise do Controle Interno 

Ao analisarmos a resposta, observamos que a Administra叫o afirmou de que 
no foi respeitado o prazo previsto em Lei para o recebimento defmitivo. Manteremos a 
recomenda9ao para que sej a objeto de verifica叫o na auditoria das contas do ano subsequente. 

Recomenda恒o 

a) obedecer ao que prescreve o art. 73, alinea "b" do inciso I, combinado com 
§3。  da Lei n.。  8.666/93 quanto ao prazo limite de 90 dias, a partir do recebimento provis6rio, 
para realiza9ao do recebimento defmitivo. 

b) providenciar a rela叫o de vcios encontrados, caso existam, e determinar 
prazo para a corre9甘o dos mesmos e, somente ap6s a corre9きo das impropriedades, a 
contratada comunicar por escritoa fiscaliza o para que, no prazo de at 15 dias, sej a 
assinado o termo circunstanciado; e 

c) providenciar o recebimento definitivo por comissao ou servidor designado 
por autoridade competente, devidamente publicada no DODF e incluida nos autos. 

2.9- PENDENCIAS DE REGULARIZACAO DAS CONTAS 
CONTABEIS RELATIVAS As OBRAS EM ANDAMENTO (CODIGO 91) E 
IM6VEIS A REGULARIZAR (C6DIGO 90) 

De acordo com o Relatrio de Invent白rio de Bens M6veis e Im6veis emitido 
pelo Sistema Geral de Patrim6nio - SisGepat permaneciam n言o regularizadas pela 
Administraao Regional do Riacho Fundo II as contas cont五beis relativas a s Obras em 
Andamento (c6digo 91) e Im6veis a Regularizar (c6digo 90), cujos saldos sao provenientes de 
exerccios anteriores ao presente exame. 

Na tabela abaixo, apresentamos os saldos constantes das respectivas contas, de 
acordo com o Balancete Cont百bil de 3 1/12/2012: 
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• .` ' 441 	4*41.. 	e" 	l' 	l 	 Unidade Gestora: 190123 	 .:11girk. Âi q . ,̀ 	Discrição: ADMINISTRAÇA0 REGIONAL DO RIACHO FUNDÓ Hip 
— 	GRUPO CONTÁBIL 142 r IMOBILIZADQ, 	4ijo 	t 'J 

Conta Contibil Destricio di Conta 	, ..` Snide' Contiliil SUM' 
142110800 TERRENOS 1.223.053,37 
142111000 MOBILIÁRIO URBANO 80.277,72 
142119000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR 2.420.637,73 
142119100 OBRAS EM ANDAMENTO 1.249.502,54 

&Jima , 	.` 	4.973.471,36 
Fonte: SIGGO/DISCOVERER 

Causa 

Fonte: SIGGO/DISCOVERER 

Causa 

a) 	ausencia de verifica9百o pr6via da existncia de toda documenta o 
exigida para registro de imveis no 含  mbito do Distrito Federal; e 

a) ausência de verificação prévia da existência de toda documentação 
exigida para registro de imóveis no ambit° do Distrito Federal; e 

b) falta de controle e acompanhamento do estado da obra pelo Ncleo de 
Patrim6nio da Administra9ao Regional do Riacho Fundo II. 

b) 	falta de controle e acompanhamento do estado da obra pelo Nikko de 
Patrimônio da Administração Regional do Riacho Fundo II. 

Consequencia Consequência 

Ausencia de incorpora9巨o definitiva ao patrim6nio da Unidade dos bens 
relaejonados contas cont言beis Bens Imveis a Regularizar (142119000) e Obras em 
Andamento (142119100). 

Ausencia de incorporação definitiva ao patrimônio da Unidade dos bens 
relacionados contas contábeis Bens Imóveis a Regularizar (142119000) e Obras em 
Andamento (142119100). 

Manifesta恒o do Gestor Manifestação do Gestor 

Ap6s consulta realizada nos arquivos desta RAXXI, constatamos a inexistencia de 
alguns documentos exigidos para a incorpora 昌o em definitivo dos bens im6veis 
relacionados na Carga Geral de bens desta Administra叫o Regional. Tal situa9且o se 
deve ao fato da Cidade do Riacho Fundo ainda passar por um momento de 
regulariza'o fimdiria, e por isso alguns documentos ainda s甘o impossfveis de obt- 
los, tais como: Escritura (documento que comprove a propriedade do terreno), Carta 
de Habite-se, entre outros. 
Doravante este Gabinete determinou ao Ncleo de Material e Patrimnio - NUMAP 
desta RAXXJ que localize outros documentos ausentes e passveis de incorpora叫o 
dos referidos bens ao acervo patrimonial do Governo do Distrito Federal, este 6 um 
trabalho que requer maior tempo,F onsiderando que por ser inicio de uma nova 
gesto governamental, algumas medidas ainda esto sendo tomadas de forma a 
promover ajustes e regularizar a Carga Patrimonial desta Administra9且o Regional. 
Por 立  ltimo, informamos que estamos atentos s recomenda6es constantes do 
Relat6rio em questo e que todas as demandas sero encaminhadas a cada setor para 
conhecimento e a ado9且o de a96es de forma preventiva objetivando a corre9甘o de 
possiveis irregularidades. 

ApAs consulta realizada nos arquivos desta RAXXI, constatamos a inexistencia de 
alguns documentos exigidos para a incorporação em definitivo dos bens im6veis 
relacionados na Carga Geral de bens desta Administração Regional. Tal situação se 
deve ao fato da Cidade do Riacho Fundo ainda passar por um moment° de 
regularização fundiária, e por isso algtms documentos ainda são impossiveis de obtê- 
los, tais como: Escritura (documento que comprove a propriedade do terreno), Carta 
de Habite-se, entre outros. 
Doravante este Gabinete determinou ao Mule° de Material e Patrimônio - NUMAP 
desta RAMC que localize outros documentos ausentes e passiveis de incorporação 
dos referidos bens ao acervo patrimonial do Govemo do Dish-ito Federal, este 6 um 
trabalho que requer maior tempo, ,considerando que por ser bald° de uma nova 
gestão governmental, algumas medidas ainda estito sendo tomadas de forma a 
promover ajustes e regularizar a Carga Patrimonial desta Administraçilo Regional. 
Por Ultimo, informamos que estamos atentos As recomendações constantes do 
RelatArio em quesfito e que todas as demandas serffo encaminhadas a cada setor para 
conhecimento e a adoção de agões de forma preventiva objetivando a correção de 
possiveis irregularidades. 

An'lise do Controle Interno Anfilise do Controle Interno 

Ao analisarmos a resposta, observamos que a Administra o Regional afirmou 
que ainda faltam alguns documentos para a regularizaao dos bens, entretanto verificamos que 
o Gabinete determinou ao N丘cleo de Material e Patrim6nio que localize os documentos 

Ao analisarmos a resposta, observamos que a Administração Regional afirmou 
que ainda faltam alguns documentos para a regularização dos bens, entretanto verificamos que 
o Gabinete determinou ao Núcleo de Material e Patrimônio que localize os documentos 
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ausentes e passiveis de incorpora9o. Manteremos a recomenda9言o para que seja objeto de 
verifica9乞o na auditoria das contas do ano subsequente. 

Recomenda,o 

Providenciar, em caso de no atendimento at o momento, o encaminhamento 
え Diretoria Geral de Patrim6nio, dos documentos solicitados pela Coordena 谷o Geral de 
Patrimnio, a saber: 

ロ  Imvel a Regularizar/C6digo 90 - Registro das edifica6es que no 
possuem documento que comprove a propriedade do terreno e documentos da edificaao; 
sendo que a incorpora9ao de terrenos 6 efetivada mediante certid百o cartorial em nome do 
Distrito Federal e incorpora 乞o das edifica96es por meio da apresenta弾o de Carta dc Habite- 
se, Termo de Recebimento Definitivo da Obra, Documento onde conste o Valor Global da 
Obra - Nota de Empenho e Memorial Descritivo da Obra. 

U Obras em Andamento/C6digo 91 - Registro de despesas realizadas nos 
Subitens 01 ・  Estudos e Projetos; 02 - Edifica6es e 05 - Instala6es; as quais sero 
incorporadas ao fmal da obra, em atendimento legislaao. Neste item destacamos o dever da 
Unidade em informar se as edifica6es relacionadas j言  foram concluidas, bem como 
encaminhar a Diretoria Geral de Patrim6nio a documentaao exigida para a incorpora きo dos 
investimentos: documento que comprove a propriedade do terreno (caso o mesmo no seja 
incorporado); Carta de Habite-se, Termo de Recebimento Definitivo da Obra, Documento 
onde conste o Valor Global da Obra ・  Nota de Empenho e Memorial Descritivo da Obra. 

2.10- CONSIDERACOES CONTANTES NO RELAT6RIO SOBRE O 
INVENTARIO FiSICO PATRIMONIAL DE BENS IMOVEIS - EXERCICIO 2012. 

Consta no Relatrio do Invent百rio Ffsico de Bens Patrimoniais do exercicio de 
2012, processo n 301.000.649/2012, elaborado pela Comiss5o Inventariante constituida pela 
Ordem de Servi9o n.。  132, de 05/11/2012, DODF n231 de 13/11/2012 (pag. 12), que: 

Os 11 abrigos de passageiros estavam com estado de conservaao geral 
considerado bom. 

04 Im6veis pertencentes a Administra きo Regional, localizados no 
Riacho Fundo II, no constavam no Inventrio Patrimonial: 

C. 	Prdio Sede da Administraao Regional do Riacho Fundo II: 

QN 07-A, conj. 01, lotes 01/02. 

+ 	Galpao onde funciona a Divis首o de Obras e a Diretoria de 

Servi9os: QN 27, conj. 01, lote 01. 

◆ 	Galp甘o onde funciona a Horta Comunit自ria: QC 04, AB. 

+ 	Prdio da Agencia do Trabalhador: QC 01. 
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Da listagem dos bens im6veis n巨o incorporados (ativos) a regularizar, 
c6digo 90, n言o foi localizado o Posto Policial e Avan9ado, pasta 0215/01, sito a QN 10, conj. 
01 do Riacho Fundo II. 

Mediante Oficio n 189/2013 - GAB/RA XXI, de 20/03/2013, a Unidade 
informou que nao foram encontrados nos arquivos da Administra o, desde o inIcio de 2011, 
nenhum dos documentos necessriosA incorporaao dos bens em quest甘o, contudo o Ncleo 
de Conserva 甘o de Prprios j自  adotou providencias junto a Coordenadoria Geral de 
Patrim6nio objetivando regularizar tal situaao. 

Causa 

Falta de integra 吾o entre o Ncleo de Patrimnio e os demais setores 
respons自veis pela fiscaliza叫o e servi9os no 合  mbito da Administraao Regional do Riacho 
Fundo II. 

Consequencia 

Ausencia de controle dos imveis por parte do Ncleo de Patrim6nio da 
Administra9ao Regional do Riacho Fundo II. 

Manifesta瞬o do Gestor 

Informamos tratar-se de posslvel falha quando darealizaao do Inventario de Bens 
Pairimonlais - Moveis e Imveis, entre Elas destacamos a ausncia dos 04 (quatro) 
im6veis de propriedade desta Administra叫o Regional a citar: 

1. Prdio do Edificio sede da Administra o Regional do Riacho Fundo H, sito a QN 
07 A, Conjunto 01, Lotes O 1/02; 

2. Parque de Servi9os - Gal'o onde funciona a antiga Diretoria de Obras, hoje 
ocupado pela Coordenadoria Executiva, cujo endere9o, situa-se A QN 27, Conjunto 
01, Lote 01; 

3. Prdio onde funciona a Horta Comunitria (cedido ao eRAS), locnhi7ado no 
seguinte endere9o: QC 04 - Area Especial e o 

4. Prdio da Agencia do Trabalhador (local onde funciona uni Posto do SAMU e a 
Agencia do Trabalhador) localizado na QC 01 - Area Especial. 
Por 丘  ltimo, informamos que quanto ao Imvel (Pasta 0215/01) sitoa QN 10, 
Conjunto 01, foi determinado a Gerencia de Administraao - GEAD que verifique 
junto ao NTJMAP, a exist6ncia de possiveis documentos pertencentes ao mesmo de 
forma a regularizar tal situa叫o. 

An'lise do Controle Interno 

Ao RnMisarmos a resposta, observamos que a Administra 含o Regional afirmou 
que houve falhas quando da realiza9o do inventrio de bens patrimoniais. Manteremos a 
recomendaao para que seja objeto de verificaao na auditoria das contas do ano subsequente. 
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Recomenda弾o Recomendação 

Elaborar procedimentos internos que visem o encaminhamento, ao Ncleo de 
Material e Patrim6nio, de todas as altera6es patrimoniais (bens im6veis) ocorridas, para que 
sejam efetivadas as devidas entradas, altera6es ou baixas patrimoniais tempestivamente. 

2.11 - CONSJIDERACOES CONTANTES NO RELAT6RIO SOBRE O 
INVENTARLO FISICO PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS - EXERCIdIO 2012. 

Elaborar procedimentos internos que visem o encaminhamento, ao Mkleo de 
Material e Patrimônio, de todas as alterações patrimoniais (bens imóveis) ocorridas, para que 
sejam efetivadas as devidas entradas, alterações ou baixas patrimoniais tempestivamente. 

2.11 - CONSIDERAQ5ES CONTANYTES NO RELATÓRIO SOBRE 0 
INVENTIRIO FÍSICO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS - EXERCÍCIO 2012. 

Em 31/12/2012, estava registrado no Grupo Cont言bil 142 - Imobilizado, da 
Administra9きo Regional do Riacho Fundo II, o valor de R$ 238.875,55; com a seguinte 
composi9甘o: 

Em 31/12/2012, estava registrado no Grupo Contábil 142 - Imobilizado, da 
Administração Regional do Riacho Fundo II, o valor de R$ 238.875,55; com a seguinte 
composição: 

nidadipostora: 190123 
"DescritiorADIVIIM0TRAtX6,t4IONAL DO RIACHO FUND° II 

" GRUPO CONTABIL142L IMOBILIZADO ''' ' 	 . 
Conti st. 

Contibil 
1 	. 	 Descritao dit,„Conta 

£,61VF 	11.'01* h 	, 
Valor di" 

` 	Débito , 
'Vafar' di ' 
, ,Créditb 

i 	.Stiltio 
. Contábil 

142120400 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 396,00 146,00 250,00 
142120600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE comumcAçÃo 23.827,90 2.467,30 21.360,60 
142121000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 

DIVERSÕES 
5.500,00 5.000,00 500,00 

142121200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 6.273,84 1.106,80 5.167,04 
142122400 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 2.557,00 0,00 2.557,00 
142122800 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 2.760,00 0,00 2.760,00 
142123000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 50.241,46 0,00 50.241,46 
142123300 EQLJIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 12.975,00 764,00 12.211,00 
142123400 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 18.023,96 1.132,00 16.891,96 
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 15.171,07 1.595,00 13.576,07 
142123600 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 4.899,99 0,00 4.899,99 
142123800 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 7.299,35 0,00 7.299,35 
142124000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 6.865,16 0,00 6.865,16 
142124200 MOBILIÁRIO EM GERAL 69.041,36 7.852,58 61.188,78 
142125100 PEÇAS RAO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 33.107,19 0,05 33.107,14 
142129212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 488,00 488,00 0,00 
142129224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 1.300,00 1.300,00 0,00 
142129233 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 689,00 689,00 0,00 
142129234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 10.149,96 10.149,96 0,00 
142129235 EQUIPÁMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 361,18 361,18 0,00 
142129236 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 1.750,00 1.750,00 0,00 
142129242 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.414,00 1.414,00 0,00 
142129251 PEÇAS RAO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 32.273,98 32.273,98 0,00 

Soma ,307.36540: "60489,85' 238.875,55 
Fonte: SIGGO/DISCOVERER, n!ores em reais. Fonte: SIGGO/DISCOVERER, valores em reais. 

Consta no Rclatrio do Inventdrio Fsico de Bens Patrimoniais do exercicio de 
2012, Processo n 301.000.649/2012, elaborado pela Comissao Inventariante constituida pela 
Ordem de Servi9o n.。  132, de 05/11/2012, DODF n。 231 de 13/11/2012 (pag. 12), que dentre 
outros: 

Consta no Relatório do Inventário Fisk° de Bens Patrimoniais do exercicio de 
2012, Processo n° 301.000.649/2012, elaborado pela Comissão InVentariante constitufda pela 
Ordem de Serviço n.° 132, de 05/11/2012, DODF n° 231 de 13/11/2012 (pag. 12), que dentre 
outros: 

Havia 04 bens m6veis adquiridos mediante processo 
n301.000.397/2007, n百o foram incorporados ao patrim6nio da Administraao: 

• Havia 04 bens móveis adquiridos mediante processo 
n° 301.000.397/2007, não foram incorporados ao patrimônio da Administração: 

Subsecretaria de Controle Interno ・  SUBCI 

Ed. Anexo do Palcio do Buriti, 14。  Andar, Praa do Buriti, CEP 70075-900 - Brasllia-DF 
Fone(s) (61) 2108-3301 - Fax (61) 2108-3302 
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二  
02 localizados: 01 fogao de 4 bocas e 01 geladeira. 
02 no localizados: 01 TV 29 polegadas e 01 aparelho DVI). 

A Comissきo nao locnli7nu 59 bens m6veis constantes no inventrio de 
bens m6veis da Administra9ao do・  Riacho Fundo II, situa9きo informada por meio do Oficio n 
001/2013 - Comiss甘o de Inventrio. 

Mediante Oficio n 189/2013 - GAB/RA XXI, de 20/03/2013, a Unidade 
informou que tまo logo tomou conhecimento do alto i ndice de bens nao localizados, 
determinou ao Ncleo de Material e Patrimnio que realizasse minucioso levantamento de 
todos os bens patrimoniais pertencentes ao acervo patrimonial da RA XXI, o qual se encontra 
em andamento, corn a localiza叫o no presente momento de aproximadamente 50% dos bens' 
tidos como no localizados. 

Causa 

Falta de integraao entre o N自cleo de Patrim6nio e os respons言veis pelo uso e 
guarda de bens m6veis no 含  mbito da Administra9ao Regional do Riacho Fundo II. 

Consequencia 

Ausencia de controle dos bens m6veis por parte do Ncleo de Patrim6nio da 
Administra9ao Regional do Riacho Fundo II. 

Manifesta恒o do Gestor 

Foi determinada a Coordenadoria de Administraao Geral - COAG que re2lize 
minucioso trabalho objetivando verificar o andamento do Processo de Tomada de 
Contas Especial junto a Subsecretaria de Tomada de Conta Especial. 

An'lise do Controle Interno 

Ao analisarmos a resposta, observamos que foi determinado, doravante, que a 
Coordenadoria de Administraao Geral - COAG verifique o andamento dos processos de 
TCE junto a Subseqretaria de Tomada de Contas Especial. Manteremos a recomenda 言o para 
que seja objeto de・verifica5o na auditoria das contas do ano subsequente. 

Recomenda恒o 

a) elaborar procedimentos internos que visem o encaminhamento, ao Ncleo de 
Material e Patrim6nio, de todas as altera6es patrimoniais (bens m6veis) ocorridas, para que 
sejam efetivadas as devidas entradas, transferncias ou baixas patrimoniais; e 

b) caso no sejam localizados os bens relacionados pela Comisso 
Inventariante, adotar providencias junto a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da 

Subsecretaria de Controle Jnterno - SUBCI 
Ed. Anexo do Pal'cio do Buriti, 14。  Andar, Pra9a do Buriti, CEP 70075-900 - Brasflia-DF 

Fone(s) (61) 2108-3301 - Fax (61)2108-3302 
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Controladoria Geral do DF, para instaura 巨o de Tomada de Contas Especial, nos termos da 
Resolu9ao n 102/1998 - TCDF. 
Controladoria Geral do DF, para instauração de Tomada de Contas Especial, nos termos da 
Resolução n° 102/1998 - TCDF. 

2.12- CONSIDERAcOES SOBRE RELAToRIO CONCLUSIVO SOBRE 
O INVENTARJO DOS MATERIAIS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO 
EXERCiCIO DE 2012. 

2.12- CONSIDERAÇOES SOBRE RELATÓRIO CONCLUSIVO SOBRE 
0 INVENTARIO DOS MATERIAIS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO - 
EXERCÍCIO DE 2012. 

Consta como saldo do Grupo Contbil 1131 - Estoques da Administra o 
Regional do Riacho Fundo II, em 31/12/2012, o valor de R$ 19.786,69 conforme 
demonstrado a seguir. 

Consta como saldo do Grupo Contábil 1131 - Estoques da Administração 
Regional do Riacho Fundo II, em 31/12/2012, o valor de R$ 19.786,69 conforme 
demonstrado a seguir. 

V' 	„orot? 	Nnidadépestora: 190123 	
, 

Deieriello: ADMiNISTFSÇÀO REGIONAL DO MACHO FUNDO II 
Confi 	, 

„ 	Contall ..' 
' 	''" 	̀Deierie O da Co t Valor de 

Débito 
Valor de 
'Crédito 

Saldo 
Contfibil „ 

113141000 MATERIAL EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO 10.346,60 2.346,60 8.000,00 
113141400 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 819,70 0,00 819,70 
113149900 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16.000,00 16.000,00 0,00 
113180400 GAS ENGARRAFADO 1.033,40 1.033,40 0,00 
113180700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5.011,23 4.093,91 917,32 
113181100 MATERIAL QUÍMICO 665,00 665,00 0,00 
113181400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 138,00 98,00 40,00 
113181600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 17.622,38 11.755,89 5.866,49 
113181700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 812,56 613,38 199,18 
113181900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1.334,38 951,48 382,90 
113182100 MATERIAL DE COPA E COZINHA 5.092,62 3.391,61 1.701,01 
113182200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 

HIGIENIZAÇÃO 
626,50 157,20 469,30 

113182300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.200,00 1.200,00 0,00 
113182400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48.557,76 48.557,76 0,00 
113182500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS 6.812,00 6.812,00 0,00 
113182600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 9.193,40 9.193,40 0,00 
113182800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.033,60 1.642,81 1.390,79 
113184200 FERRAMENTAS 1.960,00 1.960,00 0,00 
113184400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 7.204,00 7.204,00 0,00 
113185000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 1.077,80 1.077,80 0,00 
113189800 MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR 14.326,50 14.326,50 0,00 

Soma 	i '152.867;43 133.080,74 '' 	19.786,69 
Fonte: SJGGO/DISCOVERE1I Fonte: SIGGO/DISCOVERER 

A Comissきo designada pela Ordem de Servi9o n.。  133, de 05/11/2012 (DODF 
n。  231, de 13/11/2012, pg. 12) procedeu ao invent言rio dos materiais existentes no 
almoxarifado da Administra9ao Regional do Riacho Fundo II, referente ao exercicio de 2012, 
processo n 301.000.650/2012, emitindo o Relat6rio Conclusivo em 08/01/2013, informando 
dentre outros que: 

A Comissão designada pela Ordem de Serviço n.° 133, de 05/11/2012 (DODF 
n° 231, de 13/11/2012, pg. 12) procedeu ao inventdrio dos materiais existentes no 
almoxarifado da Administração Regional do Riacho Fundo II, referente ao exercicio de 2012, 
processo n° 301.000.650/2012, emitindo o Relatório Conclusivo em 08/01/2013, informando 
dentre outros que: 

Ap6s verifica9ao toda a documenta9甘o relativa aos lan9amentos 
efetuados, bem como do material constante no estoque, n言o foi constatada nenhuma 
irregularidade. 

• Após verificação toda a documentação relativa aos lançamentos 
efehiados, bem como do material constante no estoque, não foi constatada nenhuma 
irregularidade. 

No foram detectadas irregularidades quanto s anlises relativas a: • Não foram detectadas irregularidades quanto As andlises relativas a: 

魯 	Segurana e equipamentos. Segurança e equipamentos. 

Subsecretaria de Controle Interno - SUBCI 
Ed. Mexo do Palacio do Buriti, 14。  Andar, Praa do Buriti, CEP ク  0075-900 - Brasffia-DF 
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司moxari伽do. 

魯  
魯  
◆ 
4. 
◆ 

Limpeza e conserva きo do almoxarifado. 
Contagem fisica dos materiais. 
Disposio de materiais. 
Sistema de controle de material. 
Verificaao de materiais sem movimenta o em estoque no 

Quanto s condi96es de armazenamento: 

4 	0 ambiente nao possui ventilaao, tendo em vista que a nica 
janela existente permanece fechada permanentemente. A comissきo sugere a ado9言o de 
medidas/mecanismos que permitam uma melhor ventilaao e/ou troca continua do & neste 
local. 

◆ 	As prateleiras, onde ficam expostos/armazenados os materiais, 
so de madeira, cooperando para o acmulo de poeira, dificultam a limpeza e acumulam 
umidade; bem como contribui para a prolifera9ao de fungos. A comiss言o sugere a substitui9言o 
das atuais prateleiras por outras feitas em ao, as quais contribuiro para uma melhor limpeza 
e conservaao dos materiais armazenados. 

Mediante Oficio n 189/2013 - GAB/RA XXI, de 20/03/2013, a Unidade 
informou que foram adquiridos recentemente 03 aparelhos de ar condicionado, onde 
aguardam a contrata9百o de empresa para instala 乞o dos mesmos, e que verificou a 
possibilidade de receber a doaao de prateleiras de outros 6 rgaos p丘blicos, ao mesmo tempo 
em que encaminhou expediente a Gerencia de Administra9ao/RA XXI objetivando a 
aquisi9ao das mesmas. Informou ainda que no exerccio de 2012, foram realizados reparos no 
almoxarifado como a substitui9o da porta de madeira por uma de ferro, revisao da parte 
eltrica, substitui9且o de vidros quebrados e reparos no teto, devido presena de infiltra6es. 

Causa 

Aus己ncia de manuten9ao da estrutura fisica do almoxarifado da Administra 吾o 
Regional do Riacho Fundo II. 

Consequencia 

Falta de seguran9a e mau acondicionamento dos materiais armazenados no 
almoxarifado da Administra 巨o Regional do Riacho Fundo II. 

Manifesta戸o do Gestor 

Com rela 邑o aos itens apontados no referido Relatrio, informamos que foram 
adquiridas prateleiras de a9o por meio de doa9Eo para substituir as de madeiras 
existentes no Almoxarifado por ocasio da vistoria "in loco" da Comiss昌o de 
Inventario - ExercIcio de 2012 e ainda n'o foi possvel instalar um aparelho de ar 
condicionado devido s dificuldades no oramento desta RAXXI no exercicio de 
2014. 

Subsecretaria de Controle Interno - SUBCI 
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Doravante, ciente das recomenda9Oes constantes no referido Relat6rio, informamos 
que j' se encontra em anlise a possibilidade de transfer8ncia do A1moxari魚do para 
outra rea adequada e que melhor atenda as normas atuais vigentes. 

Anlise do Controle Interno 

Ao analisarmos a resposta, observamos que a Administra o Regional estuda a 
possioliluacie cie Iransterencla cio aitnoxantado para outra 自  rea mais adequada. Manteremos a 
rccomenuaao para que seja objeto de veriticaao na auditoria das contas do ano subsequente. 

Recomenda戸o 

GAB瓜AxxIa)e 20 p
roceder s melhorias informadas mediante Oficio n 189/2013 

-GAB/PA XXI, de 20/03/2013; e 

b) 	criar rotina de conferncia mensal de saldos entre os valores constantes 
no Sistema SIGMA e no SIGGO, relativos a entradas e saldas de materiais no almoxarifado 
da Administra 巨o. 

Em face dos exames realizados, foram constatadas as seguintes falhas 

弓講」、ら 4,磁議lG騒血A《熱難ビ 二鷲鵬  
GESTAO DE SUPRIMENTOS DE 
BENS E SERVI OS 

g認鷲認PRIMENTOS DEos 
GESTAO DE SUPRIMENTOS DE
BENS E SERVIOS 

§「S1 師漁馴， 	闘I 
2.2; 2.7; 2.10; 2.11 e 2.12 

2.1; 2.5; 2.8 e 2.9 

2.3; 2.4 e 2.6 

   

  

コ無L4SSIflCAく Ao 

Falhas Formais 

Falhas Mdias 

Falhas Graves 

  

        

Brasilia, 10 de abril de 2015. 
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