
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2016-
DIRAD/CONAG/SUBCI-CGDF 

 
 

 
 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 
AUDITORIA 
 
Trata-se de auditoria de conformidade realizada 
pela CGDF, em atendimento ao Regimento 
Interno do TCDF 

 
 
VALOR AUDITADO 
  
A amostra selecionada para o exame das contas 
de 2013 da Administração Regional de 
Planaltina  perfaz: 
 
Total: R$ 1.780.740,12 
 
 
PREJUÍZO APURADO 
  
Total: Não houve prejuízo apurado 
 
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Administração Regional de Planaltina do 
Distrito Federal 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subsecretaria de Controle Interno – 
Controladoria Geral do Distrito Federal 
 
 
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 
 
À Secretaria de Gestão do Território e 
Habitação, supervisora da Unidade auditada 
para conhecimento e manifestação, com vistas 
ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - 
TCDF. 
 

 

    

GOVERNOGOVERNOGOVERNOGOVERNO    DO DISTRITO FEDERALDO DISTRITO FEDERALDO DISTRITO FEDERALDO DISTRITO FEDERAL    

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

Subsecretaria de Controle Interno 
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RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administração Regional de Planaltina do Distrito 
Federal, no período de 23/09/2015 a 07/10/2015, objetivando verificar, por amostragem, a conformidade 
das gestões orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional da Unidade no período de 
01/01/2013 a 31/12/2013. 
 
 Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
 
Mediante as falhas médias 2.4, 2.5, 2.6 ,2.7, 2.8, 2.9, 3.1 e 4.1 e as falhas graves 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 e 4.2 , 

contidas no Relatório de Auditoria nº 06/2016 – DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação 

emitiu Certificado de Auditoria de REGULARIDADE COM RESSALVAS. 

 
As principais constatações foram as seguintes: 
 
1 - Pagamento de serviços sem a comprovação efetiva de realização de despesa; 
2 - Contratação direcionada de artistas para diversos eventos na região administrativa; 
3 - Documentação insuficiente para comprovar a exclusividade do empresário; 
4 - Ausência de contrato de prestação de serviço; 
5 - Ausência de aprovação do projeto básico pela autoridade competente; 
6 – Irregularidades no processo nº 135.000.484/2013 - contratação de serviços de vidraçaria e acessórios; 
7 – Fracionamento de despesa para justificar licitação na modalidade de carta convite; 
8 - Relatórios inconsistentes para comprovar prestação de serviço; 
9 - Projetos básicos elaborados em desacordo com a norma; 
10 - Materiais/serviços contratados pela unidade e não localizados em visitas às obras; 
11 - Dispensa de licitação sem projeto básico definido previamente; 
12 - Emissão de nota de empenho sem prévia autorização do ordenador de despesa; 
13 - Ausência de comprovação nas providências para regularizar as pendências apontadas no Relatório de 
Bens Móveis e Imóveis (11 e 12/2014); 
14 –Falhas em Processos de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares  
15 - Total descontrole e falta de informações essenciais sobre os permissionários e sobre a cobrança de 
preço público . 
 
Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos: 
 
- Possibilidade de ocorrência de prejuízos pela falha no acompanhamento da execução contratual; 
- Pagamento de despesa em desacordo com o art. 61 do Decreto nº 32.598/10; 
- Contratação de atrações musicais de forma irregular, favorecendo a determinados artistas; 
- Possibilidade de contratação de artistas não profissionais de qualidade não comprovada; 
- Procedimento licitatório ilegal haja vista a não comprovação da exclusividade que fundamentou o 
processo de inexigibilidade de licitação; 
- Instrução inadequada de processos; 
- Ausência de garantias contratuais para a Unidade; 
- Contratação de empresas que não possuem legitimidade para o exercício da atividade objeto da 
contratação; 
- Indevido prosseguimento do certame licitatório; 
- Ausência elementos suficientes que comprovem a legalidade do certame; 
- Descumprimento dos dispositivos normativos referenciados; 
- Impossibilidade de se verificar a execução dos serviços e os pagamentos proporcionais à execução; 
- Ausência de comprovação de prestação de serviços contratados; 
- Restrição da competividade entre os proponentes;  
- Redução da economicidade; 
- Liquidação e pagamento da despesa apesar da fragilidade dos relatórios elaborados pelos executores; 
- Possíveis propostas com sobrepreço ou preços inexequíveis por não se ter a exata informação detalhada 
do objeto a ser contratado bem como o dimensionamento da obra/serviço a ser executado; 
- Procedimento licitatório inadequado; 
- Prejuízos decorrentes da fiscalização deficiente do contrato; 
- Execução parcial de contrato; 
- Inversão cronológica do processo licitatório; 
- Pesquisa de preço insuficiente para comprovar os preços praticados no mercado; 
- Emissão de Nota de Empenho sem prévia autorização do Ordenador de Despesa; 
- Falta de controle sobre as receitas oriundas dos pagamentos dos preços públicos por parte dos 
permissionários; 
- Morosidade na apuração dos fatos; 
- Ausência de cobrança o que enseja em evasão de receita. 
 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à Administração Regional de Planaltina, no 
sentido de que a mesma promova os ajustes necessários para a solução dos pontos de auditoria 
evidenciados no presente relatório de auditoria. 

janeiro/2016  


