
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA ESPECIAL 

Nº 02/2016-DIATI/COLES/SUBCI/CGDF 

PROCESSO Nº 480.000.380/2015 

 
 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

Trata-se de Auditoria Especial realizada pela 

CGDF, tendo por objetivo verificar a 

conformidade dos contratos de bens e serviços 

de Tecnologia da Informação à legislação 

vigente, bem como avaliar a execução desses 

contratos quanto aos aspectos de eficácia, 

eficiência e economicidade. 

 

A ação de controle decorre consoante as Ordens 

de Serviço n.º 127/2015, de 21/05/2015, nº 

182/2015, de 29/07/2015, nº 207/2015, de 

02/09/2015 e n.º 216/2015, de 14/09/2015. 

 
 

VALOR AUDITADO 

  

2 processos de contratos distintos relativos a 

serviços de fornecimento de solução global para 

implantação, sustentação operacional e 

modernização continuada de uma central única 

de atendimento ao cidadão do GDF, com valor 

total estimado de R$ 12.498.398,24; prestação 

de serviços de transmissão de dados, além de 

serviços de transmissão de voz para atendimento 

à população através das chamadas 156 e 160, no 

valor total de R$ 2.421.021,75; 

 

Total: R$ 14.902.419,99 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal 

- CODEPLAN. 

 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subsecretaria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – 

TCDF para conhecimento e adoção das 

providências que julgar pertinente, ao titular da 

Secretaria de Estado de Planejamento, 

Orçamento e Gestão – SEPLAG para ciência e 

pronunciamento e a própria Companhia de 

Planejamento do DF – CODEPLAN para 

conhecimento. 

 

 

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

 

 

AUDITORIA DE TI NA CODEPLAN-DF  

(AUDITORIA ESPECIAL) 

 
RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Companhia de Planejamento do Distrito Federal - 

CODEPLAN, no período de 25/05/2015 a 31/07/2015, objetivando verificar a conformidade dos contratos 

de bens e serviços de Tecnologia da Informação à legislação vigente, bem como avaliar a execução desses 
contratos quanto aos aspectos de eficácia, eficiência e economicidade, conclui-se o seguinte: 
 

Em face dos exames realizados e já considerando os esclarecimentos prestados pela Unidade, foram constatadas falhas 

classificadas como médias, descritas nos subitens 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 e 1.1.5 do Relatório. 

 

As principais constatações foram as seguintes: 

 

a) ausência de justificativa para a escolha da solução contratada; 

b) utilização de pregão presencial em detrimento ao eletrônico; 

c) utilização da métrica Posição de Atendimento (PA) sem a devida justificativa e vinculação a resultados; 

d) restrição no edital limitando o caráter competitivo da licitação; 
e) não parcelamento de serviços independentes no mesmo contrato. 

 

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

- o planejamento da contratação deixou de considerar soluções mais econômicas; 

- diminuição da transparência do processo licitatório, da competitividade do certame e da economicidade 
da contratação; 

- possibilidade de subutilização dos profissionais contratados; 

- demandas distintas em um único contrato (licitações guarda-chuva). 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações, no seguinte sentido: 

 
- para futuras contratações, elaborar o planejamento da contratação ajustado às reais necessidades do órgão, 

visando o adequado atendimento das demandas; 
- em contratações de mesma natureza, seguir o que determina a Lei de Licitações, notadamente o Caput do 

Art. 3º, buscando a seleção da proposta mais vantajosa para a administração; 

- em futuras contratações, buscar alternativas que estimulem a competitividade e a economicidade do 

certame; 

- observar a vedação de se contratar por postos de trabalho, salvo nos casos justificados e mediante a 

comprovação obrigatória de resultados; 
- em futuras contratações, atender o disposto no Inciso I, § 1º do Art. 2º da Lei de Licitações, no tocante a 

não impor restrições que frustrem o caráter competitivo do certame; 

- em futuras contratações, atender o disposto no Art. 23 da Lei de Licitações, o qual exige a divisão do 
objeto da licitação em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fevereiro/2016  


