
 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 02/2015-
DIRAG/CONGT/SUBCI-CGDF 

 
 
 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 
AUDITORIA 
 
Trata-se de relatório de inspeção com a 
finalidade de examinar o Contrato nº 18/2012 – 
Casa Civil, referente aos Processos  
nºs 002.000.382/2012 (contratação) e 
002.000.150/2013 (pagamento) conforme 
Ordem de Serviço nº 21/2015 – SUBCI/CGDF. 

 
 
VALOR AUDITADO 
  
O valor do contrato auditado perfaz: 
 
Total: R$ 890.000,00 
 
NÃO FOI APURADO PREJUÍZO 
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subcontroladoria de Controle Interno – 
Controladoria Geral do Distrito Federal 
 
 
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 
 
À Casa Civil da Governadoria do Distrito 
Federal para conhecimento e manifestação, com 
vistas ao Tribunal de Contas do Distrito Federal 
– TCDF. 
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RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

 
Os trabalhos de inspeção foram realizados na sede da Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal no 
período de 04/02/2015 a 12/02/2015 com o objetivo de avaliar o Contrato nº 18/2012 – Casa Civil, 
referente à locação do Ed. Nazir, localizado na Quadra 509 Norte, Conjunto A, com área útil de 
12.007,20m². 
 
As principais constatações foram as seguintes: 
 
1 – Falhas no detalhamento apresentada no Projeto Básico; 
2 – Falhas na seleção da proposta mais vantajosa à Administração; e 
3 – Acompanhamento e execução contratual insipiente. 
 
Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos: 
 
- Locação de imóvel com o dobro da área inicialmente prevista sem que fosse informada a quantidade de 
servidores que ocupariam o imóvel; 
- Má condução do procedimento licitatório para contratação de imóvel; e 
- Risco à segurança dos servidores que trabalhavam no imóvel e às atividades da Administração Pública 
desempenhadas no local. 
 
Para as constatações evidenciadas foram feitas as seguintes recomendações à Casa Civil do Distrito 
Federal, no sentido de que a mesma promova os ajustes necessários para a solução dos pontos evidenciados 
no relatório de inspeção: 
 
- instaurar procedimento apuratório visando verificar a responsabilidade administrativa em face do 

descumprimento dos normativos apontados nos itens A, B e C do presente Relatório, nos termos da Lei 

Complementar nº 840, de 23/12/11 e; 

 
- adotar providências junto à Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da CGDF para instauração de 

Tomada de Contas Especial, nos termos da Resolução nº 102/1998 – TCDF para apurar o prejuízo 

relacionado às conclusões dos itens B e C do Relatório. 
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