
 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 
ANUAL DO FUNDO DA 

PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO 
FEDERAL Nº 45/2016-

DIRAD/CONAG/SUBCI-CGDF 
 

PROCESSO: 040.001.682/2014 
 
 

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 190-SUBCI/CGDF, de 10/08/2015. 

 
 
VALOR AUDITADO 
  
A amostra selecionada para o exame dos 
processos de 2013 da unidade: 
 
R$ 13.690.887,91 (este montante representa 
86,77%  do total empenhado)  
 
PREJUÍZO APURADO: 
 
R$ 26.160,00 
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subsecretaria de Controle Interno – 
Controladoria Geral do Distrito Federal 
 
 
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 
 
À Procuradoria-Geral do Distrito Federal, 
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 Procuradoria-Geral do Distrito Federal no período de 
12/05/2015 a 29/05/2015 com o objetivo de avaliar o Processo de Tomada de Contas Anual do Fundo da 
Procuradoria-Geral do Distrito Federal no exercício de 2013, conforme Ordem de Serviço nº 190/2015 – 
SUBCI/CGDF. 
 
Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
 
Mediante as falhas médias nº 1.1, 1.2 e 1,3 contidas no Relatório de Auditoria nº 45/2016 – 

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 anotação/registro de responsabilidade técnica pela elaboração dos projetos e orçamento de 
obras e serviços de engenharia; 
2 - Ausência de planilha de composição de custos de BDI e de encargos sociais 
3 - Cessão de servidor em desacordo com a norma 
 
 
Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos: 
 
- Execução de procedimento licitatório com base em orçamento, projeto básico e projeto arquitetônico sem 
anotação/registro de responsabilidade técnica junto ao órgão ou conselho profissional; 
- Dificuldade para identificação de responsáveis em caso de acidentes/prejuízos devidos a falhas de projeto 
e/ou de orçamentação; 
- Dificuldade de mensuração dos critérios utilizados para a determinação dos orçamentos, e da verificação 
da adequação das propostas e avaliação de sua compatibilidade com o objeto que se quer contratar. 
- Necessidade de devolução, pelo servidor, do montante de R$ 26.160,00 pago a título de bolsa para 
custeio de curso de pós-graduação. 
 
Para as constatações evidenciadas foram feitas as seguintes recomendações à unidade no sentido de que a 
mesma promova os ajustes necessários para a solução dos pontos de auditoria evidenciados no presente 
relatório: 
 
- Exigir, doravante, a anotação de ART/RRT para a elaboração de projetos e orçamentos para a contratação 
de obras e serviços de engenharia pela Unidade. 
- Elaborar Projeto Básico contendo planilhas detalhadas de composição de custos unitários, de BDI, de 
Encargos Sociais e de preços pesquisados no mercado, nos termos do art. 6º, inciso IX, da Lei nº 
8.666/1993; 
- Promover a capacitação/reciclagem dos servidores da unidade responsáveis pela elaboração e 
acompanhamento de procedimentos licitatórios 
- Instaurar Tomada de Contas Especial a fim de restituir ao Fundo Pró-jurídico os valores pagos a título de 
bolsa de estudos aos servidores supra mencionados, caso não seja realizada a devolução dos recursos de 
acordo com o previsto na Resolução nº 01/2013 do Conselho de Administração do Fundo da Procuradoria-
Geral do Distrito Federal . 
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