
 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 

ANUAL DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 

DISTRITO FEDERAL Nº 36/2016-

DIRAD/CONAG/SUBCI-CGDF. 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de relatório de auditoria de 

conformidade com a finalidade de examinar a 

Tomada de Contas Anual da Unidade acima 

referenciada, conforme Ordem de Serviço nº 

125/2015-SUBCI/CGDF. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE 

 

Total: R$337.476.670,95. 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Secretaria de Segurança 

Pública do DF perfaz: 

 

Total: R$67.594.500,17. 

 

PREJUÍZO APURADO 

 

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Segurança Pública do 

Distrito Federal – SSP/DF. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Segurança Pública e 

Paz Social, visando ao pronunciamento de que 

trata o inciso IV do art. 10 c/c o art. 51 da Lei 

Complementar nº 1/1994, e posterior remessa ao 

Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Controladoria-Geral do Distrito Federal 
Subcontroladoria de Controle Interno 

 

TOMADA DE CONTAS ANUAL  

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – 2014 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, 

no período de 25/05/2015 a 26/05/2015, objetivando auditoria de conformidade para a instrução do 
processo de Tomada de Contas Anual, relativa ao exercício de 2014.  
 

Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
 

Mediante as falhas médias nº 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 3.1; 3.2; 3.3 e 3.4 e falha grave nº 2.4 
contidas no Relatório de Auditoria nº 36/2016 – DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação 

emitiu Certificado de Auditoria de REGULARIDADE COM RESSALVAS. 
 

As principais constatações foram as seguintes: 
 

A. Programas de Trabalho não executados ou com baixa execução; 

B. Morosidade no procedimento licitatório de contratação regular; 

C. Falta de manifestação formal do executor com referência ao reajuste do contrato; 

D. Dispensa de licitação devido a atraso no processo de contratação regular por meio de pregão eletrônico; 

E. Construção de unidade prisional sem o licenciamento ambiental; 

F. Ausência de relatórios de acompanhamento do executor; 
G. Falhas na elaboração dos projetos básico e executivo; 

H. Tipo de licitação inadequado para o grau de complexidade das obras; 

I. Falhas na instrução processual de contratação; 
J. Não atendimento às solicitações oriundas da assessoria jurídica; 

K. Aditivos de acréscimo contratual com falhas na instrução; 

L. Aditivação contratual superestimada. 
 

Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos: 

 

- Recursos paralisados sem utilização em ações; 

- Diversas contratações emergenciais, com possibilidade de serem menos vantajosas para a Administração; 

- Fiscalização deficiente dos contratos; 
- Reiteradas contratações emergenciais; 

- Inexistência do Alvará de Construção; 

- Potenciais prejuízos decorrentes da fiscalização deficiente dos contratos de prestação de serviços; 
- Insuficiência dos elementos necessários, com nível de precisão adequado para a caracterização da obra; 

- Inviabilização da conclusão da obra no tempo previsto; 

- Problemas quanto à insuficiência e qualidade dos serviços executados; 
- Anexação aos autos de documentação sem validade jurídica; 

- Contratação efetivada sem a documentação necessária; 

- Inconsistências de informações presentes nos termos aditivos; 
- Comprometimento de recursos orçamentários em detrimento de despesas mais necessárias. 

 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à SSP: 
 

- Instituir instrumento formal de monitoramento para todos os recursos orçamentários da Unidade, com 
envolvimento das áreas responsáveis pela execução, de modo que a Unidade possa executar os recursos 

disponíveis de seus programas de trabalho de forma plena; 

- Aplicar maior celeridade na tramitação dos processos licitatórios com vistas a dar maior eficiência às 
contratações, sob pena de instauração de procedimento correcional para apuração de responsabilidades; 

- Instruir os executores sobre as normas e procedimentos de acompanhamento e fiscalização de contratos; 

- Verificar com a antecedência necessária o término da vigência dos contratos; 
- Realizar estudos específicos relativos à escolha de local mais adequado, que venham a abrigar um novo 

CPP, com a estrita observância ao plano de ocupação territorial da área a ser escolhida;  

- Apresentar justificativas quanto ao procedimento adotado pela SSP, uma vez que os gestores permitiram 
a realização da obra sem a consulta e a consequente aprovação do órgão de proteção ambiental do DF; 

- Instaurar procedimento correcional com vistas à apuração de responsabilidades pela construção de 

unidade prisional sem a observância de todos os preceitos legais; 

- Cobrar dos executores de contrato o cumprimento das responsabilidades exigidas em lei; 

- Determinar aos setores encarregados pela liquidação da despesa de somente processá-la mediante a 

juntada dos relatórios técnicos; 
- Realizar o treinamento dos executores de contratos com relação às obrigações decorrentes da fiscalização; 

- Nos próximos empreendimentos de obras licitar o projeto básico e afins;  

- Promover atuação conjunta da SSP com os técnicos do Departamento Penitenciário Nacional – 
DEPEN/MJ no decorrer da execução das obras; 

- Adotar o tipo de licitação “técnica e preço”, quando da realização de obras que requeiram a elaboração de 

projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento, além de engenharia consultiva em geral; 
- Abster-se de receber e anexar aos autos propostas que não atendam aos requisitos legais;  

- Providenciar as assinaturas no documento referente à dispensa de licitação; 
- Providenciar a anexação nos autos da documentação faltante; 

- Justificar os aditivos de acréscimo e de prorrogação contratual com falhas na instrução, providenciando a 

sua devida correção; 
- Orientar os setores responsáveis pela confecção dos contratos/termos aditivos, melhor observação no 

preenchimento dos mesmos; 

- Apresentar documentação que comprove e ateste a efetividade das ações que motivaram o acréscimo 

contratual; - Realizar aditivação contratual somente quando houver motivação adequada e suficiente. 
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