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RELAT6RIO DE AUDITORIA N.' 09/2015-DIRAG I/CONAG/SUBCIICGDF 

Processo U: 
Unidade: 
Assunto: 
配y・mklo: 

040.000.790/20 13 
Administra 首o Regional de Brazi含ndia 
AUDITORIA DE CONFORMIDADE EM TOMADA DE ANUAL 
2012 

Folha: 
Proc.: 040.000.790/2013 
Rub ・ 	 Mat. 
n. 

Senhor Diretor, 

Apresentamos os resultados dos trabalhos de auditoria de conformidade com a 
finalidade de examinar a Tomada de Contas Anual da Unidade acima referenciada, nos termos 
da determina きo do Senhor Controlador-Geral, conforme Ordem de Servi9o no o i 9/2013 - 
CONT/STC, de 15/01/2013. 
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Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administraao Regional 
de Brazl合ndia, no perodo de 17/06/2013 a 12/07/2013, objetivando verificar a conformidade 
das contas da Unidade, no exercicio de 2012. 

No foram impostas restri96es quanto ao m6todo ou a extens甘o de nossos 
trabalhos. 

A auditoria foi realizada por amostragem visando avaliar e emitir opinio sobre 
os atos de gestAo dos respons自veis pela Unidade, ocorridos durante o exerccio de 2012, sobre 
as gestes or9amentria, contbil, financeira, patrimonial e suprimentos. 

Foi encaminhado a Unidade, por meio do Oficio n 35/201 5-GAB/CGDF de 14 
de janeiro de 2015, o Relatrio Preliminar de Auditoria no 01/2015-DIRAG 
JJCONAG/SCJ/CGDF, objetivando dar conhecimento das constata6es obtidas pela equipe de 
auditoria, para que os gestores pblicos se manifestaram e apresentaram esclarecimentos 
adicionais, justificativas, ou documentos comprobat6rios a respeito dos atos e fatos 
administrativos sob sua responsabilidade, no prazo de 15 dias. 

Na data de 13/02/2015, foi encaminhado A Unidade Oficio n。  225/2015ー  
GAB/CGDF (fis. 283), deferindo o pedido de prorroga5o de prazo por mais 15 dias em 
atendimento ao Oficio n 57/2015/GABIRA-IV (fis. 282). Contudo, a Unidade justificou, por 
meio do Oficio n 106/2015/GAB/PA - IV (fis. 284/285), a impossibilidade de 
encaminhamento de sua manifesta 与o. 
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Constam dos autos os documentos e informa96es exigidas pelos art. 140, 142 e 
148, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela 
Resolu9ao 38/90 - TCDF. 

Constam dos autos os documentos e informações exigidas pelos art. 140, 142 e 
148, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela 
Resolução 38/90 - TCDF. 
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Na sequncia sero expostos os resultados das anlises realizadas na gest言o da 

- IIVIPACTOS  

Na sequência serdo expostos os resultados das an6lises realizadas na gestão da 

  

11"idPde. 
1- GESTAO OR 】AMENTRIA 
unidade. 
1 - GEST210 ORÇAMENTÁR1A 

1.1 - ANLISE DA EXECUCAO OR 】AMENTARIA 1.1 - ANALISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 

Fato Fato 

A Lei Orament自ria Anual n.。  4.744 de 29/12/2011, destinou h Regio 
Administrativa W - Brazi合ndia, recursos da ordem de R$8.533.775,00 que, em virtude das 
altera6es or9amentarias ocorridas no exercicio de 2012, resultaram em despesas autorizadas 
no valor de R$1 1.011.388,80. 

A Lei Orçamentdria Anual n.° 4.744 de 29/12/2011, destinou Região 
Administrativa IV - BrazIfindia, recursos da ordem de R$8.533.775,00 que, em virtude das 
alterações orçamentarias ocorridas no exercicio de 2012, resultaram em despesas autorizadas 
no valor de R$11.011.388,80. 

O total empenhado foi da ordem de R$l0.576.423,69, sendo que 
R$&406.944,43 foram liquidados com pagamento de pessoal, o que representa 61% do total 
empenhado pela Unidade, conforme demonstrado na tabela abaixo, cuja fonte de informa叫o 
foi o Quadro de Detalhamento de Despesa extrado do SIGGO: 

0 total empenhado foi da ordem de R$10.576.423,69, sendo que 
R$6.406.944,43 foram liquidados com pagamento de pessoal, o que representa 61% do total 
empenhado pela Unidade, conforme demonstrado na tabela abaixo, cuja fonte de informação 
foi o Quadro de Detalhamento de Despesa extraido do SIGGO: 

iatt 	CRIÇÃo 	1, 
Dotaçao Inicial 8.533.775,00 

Alterações (-) 1.656.016,00 

Movimentaçao 850.000,00 

Crédito Bloqueado 28.402,20 

Despesa Autorizada 11.011.388,80 

Total Empenhado 10.576.423,69 

Crédito Disponível 434.965,11 

Liquidado  9.622.804,06  

1.2 - RECURSOS DISPONVEIS LICITADOS PELA R IV 1.2 - RECURSOS DISPONÍVEIS LICITADOS PELA RA IV 

Fato 
Os valores empenhados pela Regio Administrativa de Brazl合ndia, para a 

execu 乞o dos programas de trabalho previstos para o exercicio de 2012, alcanaram o 
montante de R$10376.423,69 pulverizados nas modalidades de licita 言o, mostradas a seguir: 

Fato 
Os valores empenhados pela Região Admbaistrativa de Brazlfindia, para a 

execução dos programas de trabalho previstos para o exercicio de 2012, alcançaram o 
montante de R$10.576.423,69 pulverizados nas modalidades de licitação, mostradas a seguir: 
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01 01 Fo止a de pagamento Folha de pagaraento 6.406.944,43 6.406.944,43 61 61 
02 02 lhaex~exig vel igivel 1.939.158,63 1.939.158,63 18 18 

   

03 03 IPregPrego sem ata ffo sem ata 1.245.479,28 1.245.479,28 12 12 

   

04 04 [Conv巨nvite ite 524.4 13,34 524.413,34 5 5 
05 05 loispDispensa de Licita o ensa de Licitaçao 411.271,30 411.271,30 4 4 
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NolVIERO X ' 
.. 

ORnght . I., 	aiitgo 01,0,, A1434 (RS) 

06 Ades8o a Ata de Registro de 
Preço 

49.156,71 
0 

,TOTAi舞糾剛職鄭  »TOTAL:At :;C:IAlid “ 」1、10.57"23声9 ..110.57023,69 

2- GESTAO DE SIJPRJMIENTOS DE BENS E SERVICOS 

2.1 - IRREGULARIDADES NA COMPOSI(AO DO BDI 

Fato 

2 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 

2.1 - IRREGULARIDADES NA COMPOSIÇÃO DO BDI 

Fato 

Em an自lise ao processo constante do demonstrativo a seguir, relativo 
contrata5o de obras e servi9os de engenharia no 白  mbito da Administraao Regional, 
verificou-se a ocorrncia de irregularidades nas composi96es do BDI entregues pelas licitantes 
vencedoras. 

Em anilise ao processo constante do demonstrativo a seguir, relativo 
contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito da Administração Regional, 
verificou-se a ocorrência de irregularidades nas composições do BDI entregues pelas licitantes 
vencedoras. 

4T,ido•Proc, re 	Objeto„:„ EiViii:egilCOnifiTida 
: 

...Irregalaridade ::, 	e d 'I 

133.000.073/2012 

Construcao de banheiros - 

nas 	dependências 	e 
reforma 	no 	Estádio 
Chapadinha 

Construtora Indaili 
CNPJ a° 
. 37S78 590/0001-31 

A planilha da contratada prevê pagamento de BDI 
com 3,6% de CSLL; 4,5% de IRPJ, E. 311, o que 
majora o valor do serviço e destoa do. AcOrdlio n.° 
325/2007 - Plenário do TCU. 

Destacamos que, de acordo com o Acrdao n.。  325/2007 - Plenrio do TCU, 
deve ser observado que os tributos IRPJ e CSLL nao devem integrar o clculo do BDI, nem 
tampouco a planilha de custo direto, por se constiturem em tributos de natureza direta e 
personalissima, que oneram pessoalmente o contratado, nao devendo ser repassado ao 
contratante, sendo que tal detennina 貸o no vem sendo acatada pela Unidade. 

O referido ac6rdao tamb6m determina que os itens: Administra o Local, 
Instala9ao de Canteiro e Mobiliza きo e Desmobilizaao, visando a maior transparncia, 
devem constar na planilha oramentria e n且o como percentuais do BDI. 

Destacamos que, de acordo com o Acórdão n.° 325/2007 - Plendrio do TCU, 
deve ser observado que os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem 
tampouco a planilha de custo direto, por se constitufrem em tributos de natureza direta e 
personalissima, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado ao 
contratante, sendo que tal determinação não vem sendo acatada pela Unidade. 

0 referido acordão também determina que os itens: Administração Local, 
Instalação de Canteiro e Mobilização e Desmobilização, visando a maior transparência, 
devem constar na planilha orçamentiria e n'do como percentuais do BDI. 

Portanto, a Administra 百o deve observar que os percentuais de EDI indicados 
em planilhas de custos constantes de processos licitatrios ou proposta de licitante devem ser 
decompostos por item unitrio, de modo a refletir os custos indiretos efetivamente suportados 
por seus credores, excluindo tributos como IRPJ e CSLL, procedendo, se for o caso, え  glosa 
proporcional de despesas integrantes de BDI no comprovadas junto a Administra9甘o. 

Portanto, a Administração deve observar que os percentuais de BDI indicados 
em planilhas de custos constantes de processos licitatórios ou proposta de licitante devem ser 
decompostos por item unitirio, de modo a refletir os custos indiretos efetivamente suportados 
por seus credores, excluindo tributos como 112PJ e CSLL, procedendo, se for o caso, glosa 
proporcional de despesas integrantes de BDI nap' comprovadas junto Adnrinistração. 
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Causa 

No observancia das Decis6es do TCU relacionadas ao objeto. 

Consequencia 

Onera9きo do contrato. 

Recomenda恒o 

a) Abster-se de incluir ou aceitar denomina6es gen6ricas como item da 
composi9百o da bonifica9ao de despesas, ou ainda no relacionadas a execu 言o dos objetos 
licitados, como IRPJ e CSLL; 

b) instruir procedimento visando a instaura o Tomada de Contas Especial pela 
SUTCE(CGDF, conforme previsto na Resolu9百o n 102, de 15/07/1998, do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, c/c a Instru9ao Normativa n.。  05/2012-STC, objetivando apurar o 
prejuizo apontado e os possveis respons自veis. 

2.2 - CONTRATA（】AO DE ARTISTA COM SOBREPRECO 

Fato 

Verificamos no processo n。  133.000.042/2012, cujo objeto foi a contrataao da 
banda Jammil e Uma Noites, para uma apresentaao no Carnaval de Rua - Brazfolia, ao valor 
de RS104.000,00 que o artista foi contratado por valor superior ao praticado no mercado. 

A s fig. 458/463, constam que a mesma banda foi contratada ao pre9o de 
R$40.000,00, R$55.000,00 e R$60.000,00, por apresenta 且o. N含o encontramos justificativa 
para a contrata きo com pre9o superior ao praticado no mercado. 

E certo que a contrata9甘o direta de artista imp6e o cumprimento das 
disposi96es previstas no art. 26 da Lei 8.666/93, com justificativas que atendam a norma: 

Art. 26. As dispensas previstas nos§§ 2。  e 4。  do art. 17 e no inciso III e seguintes do 
art. 24, as situa96es de inexigibiidade referidas no art. 25, necessariamente 
justificadas, e o retardamento previsto no final do pargrafo 自  nico do art. 8。  desta 
Lei devero ser comunicados, dentro de 3(lrs) dias, 自  autoridade superior, para 
ratifica叫o e publica叫o na imprensa oficial, no prazo de 5(cinco) dias, como 
condio para a eficcia dos atos. 
Pargrafo ' nico. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, 
previsto neste artigo, ser instrudo, no que couber, com os seguintes elementos: 

U - raz且o da escolha do fornecedor ou executante; 
m - justificativa do pre9o. 
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IV - documento de aprova9且o dos projetos de pesquisa aos quais os bens sero 

alocados. 

Neste sentido, o Parecer Normativo no 393/2008 ・  PROCAD/PCIDF exige a 
justificativa de pre9o, com pesquisa exaustiva para se verificar o valor do cache praticado no 
mercadn: 

Quanto a justificativa de pre9os, deve a Administra 百o realizar exaustiva pesquisa de 
pre9os no mercado, comparando o cach6 cobrado por aquele artista com outras 
apresenta96es em condi96es semelhantes a quelas em que se dar o evento. Tal 
consulta dever自  incluir tanto o pre9o cobrado em eventos particulares como em 
eventos custeados por verba pblica. 
Dever, ainda, a Administra9目o comparar os pre9os cobrados com aqueles 
praticados por artistas de semelhante consagra9且o na crtica especializada e/ou 
opinio pblica. 
O princpio da economicidade n且o autoriza a contrata 且o de artistas profissionais a 
pre9os exorbitantes, devendo, nesse caso, a Administra叫o buscar a contrata9且o de 
outra artista que possa atender aos anseios do pblico, mas que ofere9a proposta 
mais vantajosa. 

Cansa 

Ausencia de pesquisa e justificativa de pre9o a fundamentar a contrata 言o por 
valor superior ao mdio cobrado pelo artista. 

Consequ'ncia 

Contrata きo por valor acima do mercado e consequente prejuizo. 

Recomenda,6es 

a) instaurar procedimento administrativo de natureza disciplinar, com base no 
art. 211, da Lei Complementar n 840/2011, objetivando promover a apuraao de 
responsabilidade pelas irregularidades apontadas; e 

b) instruir procedimento visando a instauraao Tomada de Contas Especial pela 
SUTCE/CGDF, conforme previsto na Resolu 言o n 102, de 15/07/1998, do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, c/c a Instru9ao Normativa ri.0 05/2012-STC, objetivando apurar o 
prejuzo apontado e os possveis respons百veis. 

2.3 - AUS血NCIA DE PROJETO E/OU ANOTAcAO DE 
RESPONSABILIDADE TECNICA 

Fato 

Verificamos no Processo no 133.000.073/2012, cujo objeto foi a Constru 豆o de 
banheiros nas dependncias e reforma no Est.'dio Chapndinha, a ausencia de identifica 巨o e 
assinatura do autor do projeto t'cnico. 
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A ausencia da ART dificulta a identifica9o do respons自vel pelo projeto e pelo 
oramento, impossibilitando muitas vezes a responsabilizaao do agente causador na 
eventualidade de um dano decorrido de erro nestes procedimentos. 

Cabem aqui alguns destaques das Leis que regulamentam a profisso e as 
atividades desenvolvidas pelos profissionais das 自  reas de engenharia e arquitetura: 

Lei n5.194/1966: 
"Art. 7。- As atividades e atribui96es profissionais do engenheiro, do arquiteto e do 
engenheiro-agrnomo consistem em: 

b) planejamento ou projeto, em geral, de regi5es, zonas, cidades, obras, estruturas, 
transportes, explora96es de recursos naturais e desenvolvimento da produao 
皿dustrial e agropecuria; 
"Art. 14 - Nos trabalhos gr自ficos, especifica96es, oramentos, pareceres, laudos e 
atos judiciais ou administrativos, 6 obrigatria, al'm da assinatura, precedida do 
nome da empresa, sociedade, instituiflo ou firma a que interessarem, a menAo 
explcita do titulo do profissional que os subscrever e do nmero da carteira referida 
no Art. 56." 
Lei n6.496/1977: 
Art. 1。- Todo contrato, escrito ou verbal, para a execu9ao de obras ou presta9ao de 
quaisquer servi9os profissionais referentes a Engenharia,a Arquitetura e A 
Agronomia fica sujeito a "Aaota9'o de Responsabilidade Tcnica" (ART). 
Art. 2。- A ART define para os efeitos legais os respons自veis t6cnicos pelo 
empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia. 
Art. 3。- A falta da ART sujeitar o profissional ou a empresaA multa prevista na 
al」nea "a" do Art. 73 da Lei n5.194, de 24 DEZ 1966, e demais comina6es legais. 

O TCU, em diversas ocasi6es, expressou a importancia da assinatura do 
respons自vel t6cnico e da ART do projeto bsico, como no Acrdao 2.352/06: 

Os respons'veis pela elabora9ao e aprovaao de projeto b'sico inadequado e sem 
assinatura ou identifica 昏o do respons'vel tcnico devem ser sancionados. 

Portanto, deve a Administraao providenciar a devida ART do projeto bsico 
de cada um dos respons'veis pelas etapas do trabalho (projeto arquitetnico, estrutural, 
instala6es, planilha orament白ria, etc.), identificando assim os respons自veis tcnicos. 

Tamb'm deve a Administra9ao se atentar para o exigido no art. 14 da Lei 
n 5.194/1966, exigindo que todo documento dc cunho t6cnico profissional constante no 
projeto bsico esteja identificando seu autor, com assinatura, nome completo, ttulo 
profissional e nmero da carteira profissional (CREA). 

Causa 

Ausencia de observ白ncia quanto aos requisitos obrigatrios para execu 言o de 
obra. 
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Consequ'ncia 

Ausencia de informa 言o acerca da responsabilidade tcnica pela obra. 

Recomenda戸o 

Providenciar Projeto Tcnico e devida Anota9甘o de Responsabilidade Tcnica 
dos profissionais que participarem da execuao dos projetos bsicos desta Administra きo. 

2.4 ・  CONTRATACAO EMERGENCIAL VIOLANDO NORMA 

Fato 

Observamos que nos processos abaixo relacionados, que a Unidade contratou 
emergenciahuente sem justificativa e sem anuncia do Secret自rio da pasta, em desacordo com 
o inciso IV do art. 24 c/c art. 26 da Lei n 8.666/93 e tamb6m contrariando o art, 1。,§ lo, 
incisos I e§ 2。, do Decreto n。  33.662/2012, que regulamenta as contra6es emergenciais. 

 

軸×ま●濡J事けI遣戸蝋b由麟  1ZMPRESAS CONTRAThbAS VALOR U  

133.000.245/2012 eniergencial de grupos geradores de 
Ca  

meTgencid de ARBITRAGEM para a 
血dia deFuts小Quadrad助  

Distribuidora Cummins Centro Oeste 
cNPJ z,' 01.475.599/0002-63 34.800,00 

133.000.27912012 Cidade Promo9flo dc Eventos CNN 
o' I 1.410.999/0001-63 

62.620,00 

Primeiramente, para contrata 吾o emergencial, o art. 26, pargrafo 丘  nico, inciso 
I exige que o processo para contrata o emergencial deve ser instru do com a caracterizaao 
da situa9百o emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, o que n百o foi feito pela 
Uli ilnde, 

Neste raciocInio, o art. l,§ 10, I do Decreto n 33.662/2012 diz que as 
contrata6es emergencias por Dispensa de licita5o no 合  mbito da Administra 甘o Direta 
somente ocorrero por exce9首o motivada, mediante pr6via autorizaao do Secretrio da Pasta. 
Tamb6m, afirma o§ 2。, do art. 10 que a autoriza5o prvia do Secretrio da Pasta e a 
assinatura do contrato s乞o de competncia exclusiva do Secretrio da Pasta. 

A Unidade no apresentou justificativa comprovando se tratar de exce9o e no 
motivou a contrataao. Verificando os objetos contratados, geradores para atender evento e 
contrata 百o de arbitragem para torneio de futebol, sao situa6es previsveis, que n甘o se 
enquadram nas situa6es emergenciais, excepcionais, de anormalidade, como preve as 
normac. 

A Decis乞o n 347/1994 Plenrio TCU, proferida em sede de Consulta, afirma 
que as dispensas de licita 首o, por motivo de emergencia ou de calamidade p自blica, somente 
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so admissveis caso nao se tenham originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, 
da desidia administrativa ou da mh gest言o dos recursos disponveis ou, em outras palavras, 
desde que no possam, em alguma medida, ser atribudas a culpa ou dolo do gestor phblico, 
que tinha o dever de agir para prevenir a ocorrncia de tal situa きo. 

Portanto, verificamos que os objetos contratados se enquadram em situa96es 
previsveis, no sao situa6es de emergencia ou de calamidade pblica, aptas a fundamentar a 
dispensa de licita きo. 

Tamb'm, observamos que no houve autoriza 昏o do Secretrio da pasta, no 
caso em anlise o Chefe da Casa Civil, e quem assinou os contatos foi o Administrador 
Regional. 

Causa 

Falta de observ合ncia/conhecimento quanto aos requisitos do art. 26 da Lei 
n 8.666/93 e do Decreto n。  33.662/2012 para contrataao emergencial. 

Consequencia 

Viola 百o do Decreto n 33.662/2012 quanto aos requisitos para contrata 巨o 
emergencial. 

Recomenda9o 

Proceder a apura 甘o de responsabilidade disciplinar, nos termos da Lei 
Complementar n 840/20T 1, em razo do descumprimento a legisla 言o supracitada neste 
subitem e caso fique configurado prejuizo ao errio, adotar procedimento com vistasa 
instaura 谷o de Tomada de Contas Especial pela Subsecretaria de Tomada de Contas Especial 
da Controladoria Geral do Distrito Federal, conforme previsto na Resolu9ao n 102, de 
15/07/1998, do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF. 

2.5 - PROJETO BASICO INCONSISTE PARA PREST CAO DE 
SERVICOS 

Fato 

Analisamos os processos listados a seguir e constamos Projetos Bsicos 
inconsistentes, no atendendo integralmente o previsto no art. 7。  da Lei n。  8.666/93 e no 
Parecer no 393/2008 - PROCAD/PGDF. 
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胤  

133.000.042/2012 
Contrataçáo de artistas 
para Carnaval de Rua - 
Brazfolia 

346.800,00 
Projeto básico e contratos nil° indicam de forma precisa a quantidade 
de bandas necessárias ao evento co horário das apresentações. 

   

bsico e contratos n'o indicam de forma precisa a quantidade 
as neccss'i加s ao even切 e o hot山jo das apresent町5cs. 

jeto basico e contratos nib indicam de forma precisa a quantidade 
c bandas necessirias ao evento e o horirio das apresentações.  133.000.23712012 133.000.237/2012 ト】onヤ叫めd。・rtht日S 

,BmFesta cio Morango 
ntrataçáo de artistas 

Festa do Morango 
520.000,00 520.000,00 
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A Lei n。  8 .666/93, no art. 7。, prev a obrigatoriedade do projeto bsico, 
devendo ser anterior a licita9ao, e a existncia prvia de planilhas com oramentos detalhados 
que expressem a composi9ao dos custos unit自rios, sendo vedado o fornecimento de material 
ou servi9o sem previs且o no projeto bsico e responsabiliza 百o de quem deu causaa 
hregularidade. 

A Lei n° 8.666/93, no art. 7°, prevê a obrigatoriedade do projeto básico, 
devendo ser anterior licitação, e a existência prévia de planilhas com orçamentos detalhados 
que expressem a composição dos custos unitários, sendo vedado o fomecimento de material 
ou serviço sem previsão no projeto básico e responsabilização de quem deu causa 
irregularidade. 

Logo, segundo a Lei n。  8.666/93, o projeto bsico deve ser realizado para 
detalhar o objeto do contrato e para identific-lo com precisao, bem como as circunstancias e 
o modo de realiza 首o. 

Logo, segundo a Lei n° 8.666/93, o projeto básico deve ser realizado para 
detalhar o objeto do contrato e para identificd-lo com precisão, bem como as circunstáncias e 
o modo de realização. 

Neste sentido, o Parecer n。  393/2008 - PROCAD/PGDF ordena que: Neste sentido, o Parecer n° 393/2008 - PROCAD/PGDF ordena que: 

O projeto b自sico deve atender, no que coube; aos requisitos previstos no art. 6。, IX 
da Lei 8.666/93. Dever ser, ainda, expressamente aprovado pela autoridade 
competente (art. 70,§ 20, I da Lei 8.666/93). Essencial, ainda, que esse projeto bsico 
venha acompanhado de or9amento detalhado em planilhas que expressem a 
composiao de todos os custos unitrios do objeto a ser licitado/contratado, a teor do 
art. 70,§ 2, ilda Lei 8.666/93. 

0 projeto basico deve atender, no que couber, aos requisitos previstos no art. 6°, IX 
da Lei 8.666/93. Deverá ser, ainda, expressamente aprovado pela autoridade 
competente (art. 7°, §2°, I da Lei 8.666/93). Essencial, ainda, que esse projeto basic° 
venha acompanhado de orçamento detalhado em planilhas que expressem a 
compost*, de todos os custos unitários do objeto a ser licitado/contratado, a teor do 
art. 7°, §2°, II da Lei 8.666/93. 

Causa 

Ausencia de conhecimento/treinamento quanto a confec95o de projeto basico. 

Consequencia 

Violaao de norma especifica quanto a confec叫o de projeto bsico. 

Recomenda恒o 

Causa 

Auséncia de conhecimento/treinamento quanto A. confecção de projeto básico. 

Consequência 

Violação de norma especifica quanto confecção de projeto basico. 

Recomendação 

Cumprir os dispostos na Lei n 8.666/1993 e no Parecer Normativo 
no 393/2008 - PROCAD/PGDF, no que for pertinente, em especial construindo o projeto 
bsico com informa6es precisas. 

Cumprir os dispostos na Lei n° 8.666/1993 e no Parecer Normativo 
n° 393/2008 - PROCAD/PGDF, no que for pertinente, em especial construindo o projeto 
básico com informações precisas. 
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2.6 ・  AUS血NCIA DE CRITRIOS OBJETIVOS PARA ESCOLHA DOS 
ARTlSTAS A SEREM CONTRATADOS 

2.6 - AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA ESCOLHA DOS 
ARTISTAS A SEREM CONTRATADOS 

Fato Fato 

A Unidade contratou artistas para os eventos a seguir relacionados sem definir 
previamente, com critrios objetivos, a justificativa da razo das escolhas, definindo 
previamente os artistas e as empresas a serem contratadas, violando a Lei n.。  8.666/93, art. 
26, inciso II do pargrafo h nico. 

A Unidade contratou artistas para os eventos a seguir relacionados sem definir 
previamente, com critérios objetivos, a justfficativa da razão das escolhas, definindo 
previamente os artistas e as empresas a serem contratadas, violando a Lei n.° 8.666/93, art. 
26, inciso II do parágrafo imico. 

-PROCTE' 01 ti .•-r' • 
i 

133.000.190/2012 
Contratado de banda 
para atender ao evento 
Marche pare Jesus 

Banda Disco Praise Desperta Cultura e Produdes 
c 	Eventos 	Ltda. 	n 
04.590.375/0001-00 

25.000,00 

133.000.063/2012 
Congresso da Uniao de 
Mocidades Evangélicas 
de BrazIandia 

Sonya Morais e Banda; IRB Eventos e Produções 
tda. CNPJ n° 

13.868.018/0001-51 
15.000,00 

Ana Quézia e Banda e 
Banda Disco Praise 
 	.590.375/0001-00  

IDesperta Cultura e Produções 
cEventos,CNPJ 35.000,00 

立  certo que o gestor no pode contratar diretamente por preferncia pessoal, 
deve f 」ndamentar a escolha, mesmo no caso de inexigibilidade. A Lei n.。  8.666/93, art. 26, 
inciso II do pargrafo h nico, ordena que a raz五o da escolha do fornecedor seja justificada no 
びocesso. 

certo que o gestor não pode contratar diretamente por preferencia pessoal, 
deve fundamentar a escolha, mesmo no caso de inexigibilidade. A Lei n.° 8.666/93, art. 26, 
inciso II do pardgrafo fink°, ordena que a razdo da escolha do fornecedor seja justificada no 
processo. 

Neste sentido, sobre a razao da escolha do fornecedor, a recomenda o da 
Procuradoria-Geral no Parecer Normativo n.。  0393/2008-PROCAD/PGDF, foi feita nos 
seguintes termos: 

Neste sentido, sobre a razão da escolha do fomecedor, a recomendação da 
Procuradoria-Geral no Parecer Normativo n.° 0393/2008-PROCAD/PGDF, foi feita nos 
seguintes termos: 

No que concerne a razAo da escolha do fornecedor ou executante, dever explicitar 
corno o interesse p6blico ser atendido com a contrataao daquele artista 
profissional especifico (inclusive no que concerne a compatibilidade entre a esp6cie 
de trabalho artIstico a ser contratado e a finalidade cultural especifica do evento), 
bem como dever ser demonstrado que o mesmo ' consagrado pela critica 
especializada ou pela opini且o p'blica, da forma que exige o TCDF. 

No que concerne razao da escolha do fomecedor ou executante, deverit explicitar 
como o interesse pUblico serfi atendido com a contratactio daquele artista 
profissional especifico (inclusive no que concerne a compatibilidade entre a espécie 
de trabalho artistico a ser contratado e a finalidade cultural especifica do evento), 
bem como deverá ser demonstrado que o mesmo 6 consagrado pela critica 
especializada ou pela opiniáo pública, da forma que exige o TCDF. 

Os autos n言o trazem elementos probatrios suficientes, nos termos do citado 
Parecer da PGDF, para justificar a escolha dos artistas. No h elementos objetivos e 
previamente definidos a justificar as escolhas dos artistas. 

Os autos não trazem elementos probatórios suficientes, nos termos do citado 
Parecer da PGDF, para justificar a escolha dos artistas. Não 	elementos objetivos e 
previamente definidos a justificar as escolhas dos artistas. 

Que se diga, o Processo n。  133.000.063/2012 traz no projeto b自sico os artistas 
a serem contratados. Como as referidas atra96es tm representantes exclusivos, concluimos 
que os projetos bsicos trazem em si a indicaao das empresas representantes a serem 
contratadas. Logo, a maneira apresentada, os projetos bsicos j自  se assemelham a um pr6- 
contrato onde a Administraao define preliminarmente a empresa a ser contratada. 

Que se diga, o Processo n° 133.000.063/2012 traz no projeto básico os artistas 
a serem contratados. Como as referidas atrações têm representantes exclusivos, conclufmos 
que os projetos básicos trazem em si a indicação das empresas representantes a serem 
contratadas. Logo, a maneira apresentada, os projetos basicos já se assemelham a um pré- 
contrato onde a Administração defme preliminarmente a empresa a ser contratada. 
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Convite n. 
02,2012-R IV 

Convite n° 
02/2012-RA IV 

133.000.073t2012 133.000.073/2012 
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Causa Causa 

No observncia das orienta96es inseridas no Parecer Normativo 
n.o 0393/2008-PROCADJPGDF. 

Não observância das orientações inseridas no Parecer Normativo 
n.° 0393/2008-PROCAD/PGDF. 

Consequencia Consequencia 

Violaao de norma especifica e contrata 乞o de empresa sem atender requisitos Violação de norma especffica e contratago de empresa sem atender requisitos 
legais. legais. 

Recomenda戸o Recomendação 

Cumprir os dispostos na Lei n 8.666/1993 e no Parecer Normativo 
n。  393/2008 - PROCAD/PGDF, no que for pertinente, em especial justificando de forma 
fundamentada a escolha dos artistas no caso de inexigibilidade. 

Cumprir os dispostos na Lei n° 8.666/1993 e no Parecer Normativo 
n° 393/2008 - PROCAD/PGDF, no que for pertinente, em especial justificando de forma 
fundamentada a escolha dos artistas no caso de inexigibilidade. 

2.7 - RECEBIMENO DEFINITIVO IRREGULAR OU AUSENTE 2.7 - RECEBIMENO DEFINITIVO IRREGULAR OU AUSENTE 

Fato Fato 

Analisando os processos relacionados na tabela a seguir, verificamos ausencia 
tie, nomeaao ci? serviaorou comissao para receber as obras em definitivo, sendo recebidas 
pew proprio uiretor cie Ubras, que era o executor nomeado, nきo atendendo o definido no 
inciso I, alnea 'b", do art. 73, da Lei 8.666/93 e violando o princpio da segregaao de 
A mhrApc 

Analisando os processos relacionados na tabela a seguir, verificamos ausência 
de nomeação de servidor ou comissão para receber as obras em definitivo, sendo recebidas 
pelo próprio Diretor de Obras, que era o executor nomeado, não atendendo o definido no 
inciso I, alinea "b", do art. 73, da Lei 8.666/93 e violando o principio da segregação de 
funções. 

133.000.271/2011 Convite n° 
04/2012-RA IV 
	  Veredas 

Reforma do Posto de Saúde e da 
Ala dos Vigilantes, na AE 02, Setor 

- Ausencia de recebimento definitivo; 
- Liquidaglo de despesa com obra inacabada 

Constru9'o de banheiros nas 
dependencias e reforma no Estdio 
Chapadinha 

ConstrucAo de banheiros nas 
dependtncias e reforma no Estadio 
Chapadinha  

Constru9且o de quadra society de 
,1ama血ttica 
Construeffo de quadra socicty de 

aroma sintética  

ー  Ausncia de nomea 且o de comiss'o para o 
recebimento definitivo. A obra foi recebida 
definitivamente pelo prprio executor do contrato 

- Ausáncia de nomeaclo de comissao para o 
recebimento definitivo. A obra foi recebida 
definitivamente pelo mtprio executor do contrato 

133.000.025/2012 133.000.025/2012 Convite a Convite n° 
01/2012-RAW 01/2012-RA IV 

Quanto aos Processos 133.000.073/2012 e 133.000.025/2012, verificamos 
violaao ao princpio de controle interno da segrega 甘o de fun6es, tendo em vista que o 
executor do contrato participou da elabora 言o do projeto bsico, foi o executor nomeado para 
fisc2li7.ar a obra e as recebeu de forma definitiva, o que tomou a condu きo processual e a 
fiscaliza 五o vulnervel a falhas que apontam para prejuzo ao errio. 

Quanto aos Processos 133.000.073/2012 e 133.000.025/2012, verificamos 
violagdo ao principio de controle intemo da segregação de finições, tendo em vista que o 
executor do contrato participou da elaboração do projeto bisico, foi o executor nomeado para 
fiscalizar a obra e as recebeu de forma definitiva, o que tomou a condução processual e a 
fiscalização vuhieravel a falhas que apontam para prejuizo ao erdrio. 

5ubsecretaria de Controle interno - SUBCI 
Ed. Anexo do Palcio do Brniti, 14 andar, sala 1405 CEP 70075-900 - Brasilia/DE 

Fone: (6!) 2108-3315 - Fax: (6!) 2108-3302 

Subsecretaria de Controle Interno - SUBCI 
Ed. Anexo do Palticio do Buriti, 14° andar, sala 1405 - CEP 70075-900 - Brasilia/DE 

Fone: (61) 2108-3315 - Fax: (61) 2108-3302 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Controladoria Geral do Distrito Federal 
Subsecretaria de Controle Interno 12 dc 19 

Verificamos, tamb6m, quanto ao processo no 133.000.271/2012, que o 
pagamento integral do contrato foi realizado, mesmo tendo o executor do contrato apontado 
obra inacabada, fis. 902/903, contrariando o art. 61 do Decreto n。  32.598/10. 

Causa 

Falta de observ合ncia/conhecimento quanto aos requisitos da Lei Federal 
n.。  8.666/93 e do Decreto n 32.598/10 para o recebimento definitivo de obra. 

Consequencia 

Viola叫o ao princpio da segrega 盲o de fun6es e s formalidade da Lei 
n.。  8.666/93 para o recebimento definitivo de obra. 

Recomenda恒o 

a) proceder, observando os aspectos de qualidade e adequa 石o ao objeto 
contratual, a emissao de termo de recebimento definitivo da obra objeto do Processo 
no 133.000.271/2012, precedendo a nomeaao de Comissao para tal fim; 

b) proceder a apura 百o de responsabilidade disciplinar, nos termos da Lei 
Complementar no 840/2011, em razo do descumprimento a legisla 言o supracitada neste 
subitem e caso fique configurado prejuzo ao errio, adotar procedimento com vistasa 
instauraao de Tomada de Contas Especial pela Subsecretaria de Tomada de Contas Especial 
da Controladoria Geral do Distrito Federal, conforme previsto na Resolu9ao n 102, de 
15/07/1998, do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF; e 

c) orientar os gestores no sentido da obrigatoriedade de previa nomea 言o de 
servidor ou comiss言o para recebimento definitivo de obra. 

2.8 - AUSNCIA DE RELAT6RIo DO EXECUTOR SOBRE A 
REALIZA叫OIEXECU（】AO DO SERVICO CONTRATADO 

Fato 

Analisamos os processos listados a seguir e constamos a ausencia de relatrios 
dos executores dos contratos, que se limitaram a carimbar os versos das notas fiscais, 
atestando que o servi9o foi executado, impossibilitando aferir a prestaao do servi9o, no 
atendendo ao disposto nos art. 41 e 44 do Decreto n。  32.598/10, que ordena ao executor emitir 
atestado de execu9且o e termo circunstanciado ao trmino de cada etapa da obra ou servi9o e 
ao seu trmino. 
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棚取亜盤輪「響卿  C..44,11 

133.000.04212012 133.000.042/2012  

腰喜鵬」撫i 

Contrataggo de artistas para 
Carnaval de Rua - Brazfolia 
Contratagao de artistas para 
Carnaval de Rua - Brazfolia 

韓嘘OR ItS kiltOR RS, 

346. 80 0, 0 0 346.800,00 

-L雄知BSE血  加難灘蝿  :...s.:014SERVA00ESEM1â 

fotogrfico do evento, impos・ib山.tando ・lei七se o servi9o 
foi prestado; Consta atestado de execueo que nAb atende 
'norma, Sem constar, por exemplo, o dia e horrIo das 

一 Quem 日ss血a os destados de execuF且o'o chロ島 dc 
gabinete,。  Tarciliobi S
tcnica nomeada foi~ 

-Nao ha relatório circunstanciado do executor ou relatório 
fotografico do evento, impossibilitando aft& se o serviqo 
foi prestado; Consta atestado de execuoao que olio atende 
a norma, sem constar, por exemplo, o dia e hortuio das 
apresentaodes; 
- Quem assina os atestados de comma° 6 o chafe de 
gabinete, Tarcilio Severino Dias orém, a executora 
[denims nomeada foi 
fl. 720. 

133.000.24512012 133.000.245/2012 

133.000.190/2012 133.000.190/2012  

Contrataifo emergencial de grupos 
geradores de energia el'trica 
Contrataotio emergencial de grupos 
geradores de energia elétrica 

de banda para atender 
町cha para Jesus 

ntratação de banda para atender 
o evento Marcha para Jesus  

34.800,00 34.800,00 

25.000,00 25.000,00  

- NAo h relat6rio circunstanciado do exerutnr ou rel・Mrio 
fotogr'fico, impossibilitando aferir se o servio foi 
prestado. 

- Nao ha relatório circunstanciado do ocecutor ou relatório 
fotografico, impossibilitando aferir se o servioo foi 
prestado.  

atrio chcunstanciado do executor; 
nAo localizamos publicaao que nomeou 

[x Nao hfi relatório circunstanciado do executor; 
Também olio localizamos publica9ao que nomeou 
ecutor.  

Constsu9Ao de banheiros naさ  

	

133.000.073/2012 	dependncias e reforma no Est'dic 
Tbnpndbiha 

Conslruoao de banheiros nas 

	

133.000.073/2012 	ependencias e reforma no Estadi 	145.963,07 
ha adinha 

 

NAo h' relat6rio circunstanciado do executor, 
Tamb'm n且o localizamos publicaifo qua nomeo 

Nao hi relatório circunstanciado do executor, 
Tambtm nil° localizamos publicacao qua nomeo 

   

133.000.025/2012 Construglio de quadra society de 
prama sintética 147.032,46 -Nao ha relatório circunstanciado do executor. 

133.000.271/2012 133.000.271/2012 Reforma do Posto de Sade e da Ala 
dos Vigilantes, na AE 02, Setor 
Veredas 

Reforms do Posto de Satide e da Ala 
dos Vigilantes, na AE 02, Setor 
Veredas 

  

109.959,60 109.959,60 
一 NAo h relatrio circunstanciado do executor. Constam 
血fonna6cs no di'rio de obra anotadas pelo execu加r que 
nAo supre a exigencia do relat6rio. 

- Nap ha relatório circunstanciado do executor. Constam 
informao8es no diario de obra anotadas pelo executor qua 
nap supra a exigEncia do relatório.  

Em rela きo aos processos relacionados a eventos artsticos, os autos no trazem 
qualquer comprova 乞o da efetiva presta 自o dos servi9os. No h relatrio do executor, n甘o h 
c6pias de cartazes, publica6es na imprensa, material de divulga 吾o prvia ou matrias 
jornalfsticas anteriores ou posteriores ao evento, impossibilitando aferir se o evento foi 
ren1i7ndn. 

Em relação aos processos relacionados a eventos artisticos, os autos não trazem 
qualquer comprovação da efetiva prestação dos serviços. Não ha relatório do executor, não há 
c6pias de cartazes, publicações na imprensa, material de divulgação prévia ou matérias 
jornalfsticas anteriores ou posteriores ao evento, impossibilitando aferir se o evento foi 
realizado. 

Causa Causa 

importancia. importância. 
Falta de treinamento e orienta 言o ao executor quanto a sua responsabilidade e Falta de treinamento e orientação ao executor quanto sua responsabilidade e 

Consequencia Consequincia 

Falha na presta o de contas. No caso dos eventos, impossibilitando aferir se o 
servi9o ioi presraao. 

Falha na prestação de contas. No caso dos eventos, impossibilitando aferir se o 
serviço foi prestado. 

Recomenda戸o Recomendação 

a) dar efetividade ao disposto nos art. 41 e 44 do Decreto n 32.598/10, se 

讐Ive」 ” acompannaclo ae relatono . totogratico, juntamente com - documentos, cartazes, 
puoneaoes jornausucas, matenai ae aivuigaao prvia, antes e depois dos eventos e recibos 
no caso de distribui9ao de material; e 

a) dar efetividade ao disposto nos art. 41 e 44 do Decreto n'' 32.598/10, se 
possfvel acompanhado de relat6rio fotografico, juntamente com documentos, cartazes, 
publicações jornalisticas, material de divulgação prévia, antes e depois dos eventos e recibos 
no caso de distribuição de material; e 
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b) adotar procedimento com vistas a instaura9ao de Tomada de Contas Especial 
pela Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da Corregedoria Geral do Distrito Federal, 
conforme previsto na Resolu 首o n i 02, de 15/07/1998, do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal - TCDF. 

2.9 - IMPROPRIEDADES NO CONTROLE DE PERMISSIONARIOS 

Fato 

Relacionado ao controle das Permiss6es de Uso, encaminhamos a Solicita9o 
de Auditoria n。  04/2013, de 17/06/2013. Em resposta atrav6s do Oficio if 161/2013 ー  
DISERP, a Unidade encaminhou relaao de permission貞rios desatualizada e demonstrando 
ausencia de controle de pagamento das taxas de concess言o. 

Concluimos que a Unidade no realiza o efetivo controle sobre 」  o cadastro e 
sobre o recebimento das taxas provenientes da ocupaao de rea phblica, permanecendo a 
obrigacao do nermissionrio em anresentar o comnrovante de nagamento das Taxas de 
ucupaao ce Area rurnica na n.umimsiraao xegionai, o que inviamliza a reauzaao cm um 
controle eficiente dos pagamentos efetuados no exercicio. 

Tamb6m o cadastro dos permissionrios est desatualizado, onde nao constam 
os Termos de Permiss三o de Uso e a quaiifica 乞o completa dos permissionrios. A Lei 
が 4.748/2012 一  que disp6e sobre a regulariza9Ao, a organiza9言o e o funcionamento d日s feiras 
livres e permanentes no Distrito Federal, no art. 7。, afirma que somente podero comercializar 
os que estiverem autorizados mediante termo de permiss乞o de uso, vejamos: 

Art. 7。  Somente pode comercializar em feira livre ou permanente do Distrito Federal 
a pessoa fisica autorizada pelo 6 rgao competente, mediante termo de permissflo de 
uso, nas categorias de feirante produtor, feirante artes'o ou feirante mercador. 

Causa 

Ausencia de gestao administrativa da Unidade em observar o comando da 
norma e efetivar a organizaao e atualizaao dos permissionrios da Feira Permanente. 

Consequencia 

Ausencia de efetivo controle dos permissionrios quanto ao cumprimento das 
normas pertinentes え  feira. 

Recomenda恒o 

a) atualizar o cadastro dos permissionrios, incluindo permiss言o de uso e 
documentaao exigida pela Lei n4.748/2012; e 
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b) acompanhnr e fiscalizar a execu9昏o das contratos de concession自rios e 
permissiqnrios de espao em rea pblica e fazer cumprir as normas e os regulamentos para 
ocupa きo das reas, bancas e boxes, destinados s feiras, controlando o recebimento das taxas 
provenientes da ocupa 吾o. 

2.10 - CONDICOES PRECARIAS DE BENS PR 〕PRIOS DA 
ADMII1ISTRA叫O 

Fato 

Encontramos, tanto na sede, como no Parque de Servi9os, situaao precria dos 
bens m6veis e im6veis de propriedade da Administraao de Brazl合ndia, a qual descrevemos a 
segWE 

ー  Prdio Sede da administraao encontra-se sem manutenao, necessitando de 
reformas, principalmente em seus banheiros; 

- Instala96es do Parque de Servi9os em p6ssima situa きo, sem manuten 言o, 
com a existncia de entulho e materiais inserviveis, necessitando de reforma e limpeza; 

- armazenamento inadequado de materiais de constru 言o como areia, brita e 
telhas, em rea sem cobertura, sob as intempdries de sol, chuva, vento, inclusive sendo 
armazenado em estacionamento, na porta do prdio de manutenao de veiculos. 

Causa 

Ausencia de gest言o solicitando dota9言o oramentria para manuten95o dos 
prprios da Unidade. 

Consequencia 

Bens imveis necessitando de reforma e manuten9芭o. Perda patrimonial. 

Recomenda戸o 

a) armazenar materiais de construao de forma adequada: areia deve ser 
estocada devidamente cercada por madeiras, conhecida como baias, em local plano e limpo, 
coberta por uma lona plstica; tijolos e blocos devem ser empilhados de forma a no 
ultrapassar 1,50 m de altura, cobertos por uma lona; tijolos aparentes devem ser empilhados 
sobre um tablado de madeira; telhas no devem ficar armazenadas por grandes perodos, 
devendo ser adquiridas quando a estrutura do telhado estiver sendo montada, caso sej a 
necess自rio estac-las por um tempo, utilizar local seco e coberto; 

b) realizar uma limpeza do terreno e dos dep6sitos com o objetivo remover 
todo o lixo e material inservivel, obedecendo ao Decreto n.。  16.109/2004. 
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c) fazer levantamento dos custos anuais com manuten 巨o de pr6prios da 
Administra 甘o Regional e solicitar a consigna 乞o, no or9amento anual, de dota o 
oramentria especifica para manuten 言o nos bens da administra 甘o. 

3- GEST O CONTABIL 

3.1 - SALDOS PENDENTES DE REGULAfflZA 】AO CONSTANTES 
DO RELAT6RIO CONTABIL ANUAL 

Fato 

De acordo com o Relat6rio Cont五bil Anual do Exercfcio de 2012, da Diretoria 
Geral de Contabilidade, a Unidade foi alertada quanto 良  obrigatoriedade de registro, 
conciliaao e acompanhamento, dos crditos a receber e recebidos, dos contratos de permiss5o 
de uso de rea p丘blica, que deveriam ser acompanhados atravs da conta contabil 112192500 
- Permissionrios a Receber. 

Verificamos no Relat6rio Conthbil Anual, relativo ao exerccio de 201 2 as 
irregularidades a seguir descritas. Emitimos a Solicitaao de Auditoria n 06/2013, em 
17/06/2013, solicitando informa6es e providencias tomFldas para regularizar as pendencias 
apontadas no Relat6rio Cont自bil Anual, nos seguintes termos: 

1 - Informar, em rela をo え  conta cont自bil n 112192500 - Permissionrios a 
receber, quanto h efetivaao da obrigatoriedade de registro, conciliaao e 
acompanhamento dos cr6ditos a receber e recebidos dos contratos de permisso 
de uso de rea p丘blica; 
2 - Informar, em relaao a conta cont貞bil n 112220103 - Respons言veis Por 
Danos, que apresenta saldo na conta, o procedimento efetivado para 
regularizar; 
3 - Informar, em rela 含o 自  conta cont自bil n 112290100 - Pagamentos 
Indevidos - Em apuraao, que apresenta saldo na conta, valor R$ 584,64, o 
procedimento efetivado para regularizar; 
4 - Informar, em relaao a conta cont'bil no 112290500 - Respons自veis Por 
Danos - Em apura 百o, que apresenta saldo na conta, o procedimento efetivado 
para regularizar; 
5 - Informar, em relaao a conta cont自bil n 112299900 - Outras 
Responsabilidades - Em, que apresenta saldo na conta, o procedimento 
efetivado para regularizar; 
6 - Informar, em rela 豆o a conta contdbil n 142119100 - Obras em 
Andamento, que apresenta saldo na conta, o procedimento efetivado para 
regularizar; 
7 - Informar, em rela o a conta cont貞bil no 212160201 - Restos a Pagar nao 
Processados a Liquidar, o procedimento efetivado para regularizar a conta; 
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8- Informar, em rela 豆o a conta contabilず  711410100 - Dep6sito de Cau6es 
em Esp6cie, que apresenta saldo na conta, o procedimento efetivado para 
regularizar; 
9 - Informar, em rela o a conta contbil no 812310000 Contratos com 
Terceiros, que apresenta saldo na conta contbil de contratos j' expirados, o 
procedimento efetivado para regularizar tal conta. 

Em resposta encaminhada pela GEOFIC, por intermdio do Memo. 
no 453/2013 - GEOFIC/RA 1V, de 24/06/2013, acompanhada de documentos, fomos 
informados que: 

1- Conta CnntAbil 112192500 - Permiscinn百rios a Receber: encaminhamos 
Memorando n 586/GEOFJC/R.A-IV,de 04 de novembro de 2011 (c6pia anexo) para 
a Gerncia de Servi9os Pblicos, e o Memorando n 328/2012/GEOFIC/RA-IV de 
22 de maro de 2012 (cpia anexo), para NAP - Ncleo de Apoio as Feiras, 
solicitando providencias. Recebemos a resposta atrav6s do Memorando n 202/2013 
ー  NAFIRA-rV de 20 de mar9o de 2013 (cpia anexo) em que consta apenas o 
permissionrio Joaquim Gomes de Oliveira. 
21Conta Cont'bil 112220103 - Respons'veis por Danos: esta zerada (documento 
em anexo); 
3 - Conta Cont'bil 112220103 - Pagamentos Indevidos - Em Apurac且o: encontra-se 
amua um saico que corre叩once ao senior 一， ex Aamlnlswaaor 
Regional, saldo este que j自  deveria ter sido dado baixa, mas o processo 
correspondente de n 133.000.678/2010(anexo). Ao termos acesso ao processo 
tentamos fazer a NLー  Nota de Lan9amento de Baixa de responsabilidade o que o 
Siggo n且o aceitou. Fizemos contato com a gerncia de Administra96es 
Regionais,(Contabilidade), o que nos foi informado que agora quem faz a baixa 6 a 
Secretaria de Transparncia. Estamos encaminhando o processo para 
STC/DIRAG/CONAG - Secretaria de Tomada de Contas Especiais para a devida 
baixa; 
4 - Conta Contbil 112290500 - Respons白veis por Danos - Em Apura叫o: at o 
momento n且o conseguimos identificar o processo que se refere a NL - Nota de 
Lanamento de n NL00226/99 (documenta9且o em anexo); 
5 - Conta Contbil 112299900 - Outras Responsabilidades - Em apura9きo: o 
processo que se refere essa conta' o de n0 133.000.205/1997, que se encontra na 
STC/DIRAG/CONAG, conforme documento anexo; 
6 - Conta Contbil n 142119100 ・  Obras em Andamento: o saldo refere-se a todas 
as obras j自  realizadas e n且o incorporadas. Foi aberto o processo de n 
133.000.095120 10 - Regulariza9甘o Im6vel, que se encontra na DIROB, com o 
Presidente do Grupo de Trabatho, conforme Relatrio de Hist6rico das Tramita96es 
anexo. Seguem os servi9os e as obras que estio em andamento; 
7 - Conta Contbil n 212160201 - Restos a Pagar nao Processados a Liquidar: que 
se encontra com saldo zerado; 
8 ・  Conta Contabil n' 7114110100 - Dep6sitos de Cau9且o em Espcie: o saldo 
remanescente (cpia em anexo)refere-se s empresas que estio prestando 
servi9os/obras ou que ainda iro prestar, por se tratar de empenhos na modalidade 
global; 
9 - Conta Cnnt,ihil n 812310000 - Contrato com Terceiros: de acordo com a 
listagem os que est音o com asterisco j自  estio inativados, e os outros estio em 
vigencia. 
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Causa 

Ausencia de registro e concilia 石o tempestivas das contas cont自beis durante o 
exercicio. 

Consequ'ncia 

Apresenta o de saldos no Balancete Contbil que nao s且o reais, demonstrando 
um valor ficticio que nao corresponde a realidade. 

Recomenda戸o 

a) efetivar o registro, concilia 甘o e acompanhamento tempestivo dos crditos a 
receber e recebidos dos contratos de penfissao de uso de rea p血blica, conta cont自bil n 
112192500 - Permissionrios a receber; e 

b) direcionar os esforos para solucionar as pendncias apontadas no Relat6rio 
Cont自bil Anual, relativo ao exercicio de 2012, em especial regularizar as contas cont自beis que 
apresentam saldos. 

4- CONTROLE DA GESTAO 

4.1 - AUS血NCIA DE ACOMPANHAMENTOILANCAMENTO DAS 
OBRAS NO SISOBRAS DO TCDF 

Fato 

Por meio da Solicitaao de Auditoria n 07/2013, de 17/06/2013, questionamos 
a Unidade a cerca do acompanhamento e registro das obras realizadas pela Administra 甘o de 
Brazlandia no SISOBRAS do TCDF, em atendimento a Resolu 乞o no 191/TCDF. 

Em resposta7 Mem. 450/2013 - DIROB/RA IV, a Diretora de Obra da Unidade 
encaminha documentaao e argumenta que est realizando gest言o junto ao TCDF para 
conseguir acesso ao Sistema. 

Em que pese os argumentos da Unidade, verificamos que os lanamentos e 
acompanhamentos no SISOBRAS/TCDF n含o tm sido realizados pela Administra 言o de 
Brazlandia, nem lograram 6 xito em provar diligencias para regularizar a situaao. 

Causa 

Ausencia de gesto efetiva para cumprimento da Resolu 甘o n 191 /TCDF, de 
18/11/2008. 
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Consequencia Consequência 

Ausencia de acompanhamento na execu9ao das obras da Unidade pelo TCDF e 
pela comunidade. 

Ausência de acompanhamento na execução das obras da Unidade pelo TCDF e 
pela comunidade. 

Recomendafo Recomendacio 

Diligenciar no sentido de regularizar qualquer irregularidade de acesso ao 
SISOBRASITCDF e efetivar os lanamentos no sistema, dando cumprimento a Resolu o 
no 191ITCDF, de 18/11/2008. 

Diligenciar no sentido de regularizar qualquer irregularidade de acesso ao 
SISOBRAS/TCDF e efetivar os lançamentos no sistema, dando cumprimento a Resolução 
n° 191/TCDF, de 18/11/2008. 

E:二  17771. 
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Em face dos exames realizados foram constatadas as seguintes falhas: Em face dos exames realizados foram constatadas as seguintes falhas: 

'tt WM04 	li 
CONTROLE DA GESTÃO 4.1 Falha Media 

GESTÃO CONTABIL 3.1 Falha Média 
GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E 

2.1, 2.2, 2.4, 2.5 e 2.8 Falhas Graves SERVIÇOS 
GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E 
SERVIÇOS 2.3, 2.6,2.7, 2.9 e 2.10 Falhas Médias 

Braslia, 04 de maro de 2015. Brasilia, 04 de março de 2015. 
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