
 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 
ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO 

REGIONAL DO VARJÃO Nº 03/2016-
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 
151-SUBCI/CGDF. 

 
 
VALOR AUDITADO 
  
A amostra selecionada para o exame dos 
processos de 2013 da ADMINISTRAÇÃO 
REGIONAL DO VARJÃO totalizou: 
 
R$ 1.486.818,69. 
 
PREJUÍZO APURADO 
  
Não aplicável. 
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Administração Regional do Varjão 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subcontroladoria 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. 
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RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na Administração Regional do Varjão no período de 
17/06/2015 a 03/07/2015 com o objetivo de avaliar o Processo de Tomada de Contas Anual da 
Administração Regional do Varjão no exercício de 2013. 
 
Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
Mediante as falhas médias nº 1.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 3.1 e as falhas graves nº 2.1 e 2.3 contidas no 

Relatório de Auditoria nº 03/2016 – DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu 

Certificado de Auditoria de REGULARIDADE COM RESSALVAS. 

 
As principais constatações foram as seguintes: 
1 – AUSÊNCIA DE CONTROLE SOBRE OS PERMISSIONÁRIOS EXISTENTES NA LOCALIDADE ; 
2 – FRACIONAMENTO INDEVIDO DO QUANTITATIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS POR 
DISPENSA DE LICITAÇÃO; 
3 - BURLA NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E 
DEFINITIVO DE OBRAS; 
4 - AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DOS IMÓVEIS 
PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO   
5 - AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DE OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 
REGIONAL DO VARJÃO; 
6 - FALHAS NO CONTROLE DE MATERIAIS E NAS CONDIÇOES DE ARMAZENAMENTO DO 
ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO; 
 
Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos: 
- renúncia de receita pelo não recolhimento e controle dos preços públicos devidos pelos permissionários e 
descumprimento da legislação relativa a utilização de áreas públicas do Distrito Federal com consequente 
desorganização do espaço urbano; 
- irregularidades na realização de despesas, efetivadas de forma direta, sem licitação e/ou cumprimento dos 
procedimentos legais e sem cobertura contratual, em desacordo com a Lei nº 4.320/1964. 
- diminuição da competividade entre os proponentes, redução da economicidade e ausência de 
incorporação de bens imóveis ao patrimônio da Administração Regional; 
- obras apresentando defeitos advindos de sua execução, sem a devida cobrança da garantia contratual 
junto à construtora e ocupação de imóveis com condições inadequadas às atividades executadas pela 
Administração Regional do Varjão; 
- ausência de controle dos bens móveis por parte do Núcleo de Patrimônio da Administração Regional do 
Varjão; 
- descontrole sobre o recebimento e saída de materiais no almoxarifado da Administração Regional do 
Varjão, ausência de lançamentos dos recebimentos e saídas de materiais no Sistema SIGMA e divergência 
dos quantitativos apurados no inventário físico e a posição real, contagem física, apurada dos itens 
estocados no almoxarifado; 
 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à Administração Regional do Varjão: 
- promover gestões junto à SEGETH a fim de avaliar a possibilidade de promover o licenciamento das 
atividades e dos espaços públicos ora ocupados, conforme art. 23 da Lei nº 4.748/2012; 
- instaurar procedimento apuratório, nos termos do art. 211 da Lei Complementar n.º 840/2011, a fim de 
identificar a conduta dos servidores que deram causa a realização de despesas sem cobertura contratual; 
- providenciar a capacitação dos servidores por meio de cursos no que concerne à gestão e fiscalização de 
contratos; bem como evitar o quanto possível à rotatividade de servidores; 
- instaurar procedimento apuratório visando verificar a responsabilidade administrativa pelo fracionamento 
indevido de objeto, em desacordo com norma legal, nos termos da Lei Complementar nº 840, de 23/12/11;      
planejar continuamente e de forma mais eficaz o processo de licitação. Antes de elaborar o projeto básico, 
verificar as necessidades da população e os recursos disponíveis para supri-las, a fim de melhor 
caracterizar o objeto, de modo que a licitação contemple uma gama maior de serviços ou obras 
semelhantes, evitando assim várias licitações com o mesmo objeto, ou objetos correlatos, em um mesmo 
exercício financeiro; elaborar planejamento anual das obras a serem executadas de forma a evitar o 
fracionamento de despesas de mesma natureza e que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, 
em cumprimento ao Princípio da Anualidade; nos casos em que couber a aplicação do § 1º, do art. 23, da 
Lei nº 8.666/93, os atos deverão estar devidamente motivados e demonstradas as vantagens econômicas 
para a Administração Regional e que o desmembramento em lotes ampliaria a competitividade do certame; 
quanto ao processo nº 303.000.064/2013, solicitar o estudo técnico da solução para o controle do vento na 
parede dos fundos do galpão e o escoamento de águas pluviais em torno da edificação, requerido no Termo 
de comparecimento nº 225/2015, de 24/06/2015 -  Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil do DF; 
obedecer ao que prescreve o art. 73, alíneas “a” e “b” do inciso I, combinado com §3º da Lei n.º 8.666/93 
quanto a emissão e ao prazo limite de 90 dias, a partir do recebimento provisório, para realização do 
recebimento definitivo. Deverá o fiscal providenciar a relação de vícios encontrados e determinar prazo 
para a correção dos mesmos. Somente após a correção das impropriedades, a contratada comunicará por 
escrito à fiscalização para que, no prazo de até 15 dias, seja assinado o termo circunstanciado.  
- elaborar procedimentos internos que visem o encaminhamento, ao Núcleo de Material e Patrimônio, de 
todas as alterações patrimoniais (bens móveis) ocorridas, para que sejam efetivadas, no devido tempo, as 
entradas, transferências ou baixas patrimoniais e formalizar mediante instrumento aprovado pela 
Procuradoria-Geral do Distrito Federal, as cessões de bens móveis e imóveis realizadas pela Administração 
Regional do Varjão. 
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