
 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 

ANUAL DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO DO 

DISTRITO FEDERAL Nº 37/2016-

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 

105/2015-SUBCI/CGDF. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE 

 

Total: R$45.575.988,14. 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Secretaria de Cultura 

perfaz: 

 

Total: R$8.617.752,17. 

 

PREJUÍZO APURADO 

 

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Habitação, 

Regularização e Desenvolvimento Urbano do 

Distrito Federal. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Gestão do Território e 

Habitação, 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 ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - 2014 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Secretaria de Estado de Gestão do Território e 

Habitação do Distrito Federal, no período de 28/04/2015 a 16/06/2015, com o objetivo de avaliar o 
Processo de Tomada de Contas Anual da Unidade no exercício de 2014. 
 

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

Mediante as falhas médias nº 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9 contidas no Relatório de Auditoria nº 
37/2016 – DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de Auditoria de 

Regularidade com Ressalvas. 
 

As principais constatações foram as seguintes: 
 

A. Falha na pesquisa de preço de mercado para contratação de serviço de chaveiro; 

B. Falta de planejamento e compatibilidade entre os cronogramas de execução dos empreendimentos 

habitacionais e os trabalhos sociais a serem desenvolvidos após a ocupação; 
C. Falta de planejamento na contratação e na execução de projeto; 

D. Falhas na execução do contrato de prestação de serviços para aquisição de passagens aéreas; 

E. Descumprimento dos normativos legais quando da inabilitação da empresa vencedora e habilitação da 
segunda colocada; 

F. Descumprimento da Lei 8.666/93 na falta de formalização de contrato; 

G. Falta de fiscalização no cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias; 
H. Falta de emissão do recebimento provisório e definitivo, conforme determinações da Lei nº 8.666/93; 

I. Deficiências no recebimento de materiais. 

 

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

 

- Contratação de serviço sem a necessária segurança quanto ao preço de mercado, com possibilidade de 
custo inadequado ao erário; 

- Prováveis prejuízos pela abertura de procedimento licitatório e contratação de trabalhos sociais antes da 

efetiva construção e ocupação dos empreendimentos habitacionais; 
- Descompasso entre o andamento da elaboração dos projetos contratados e sua execução; 

- Compra de passagens aéreas sem a possibilidade de escolha pelo menor preço; 

- Desclassificação da empresa portadora do menor preço e classificação de empresa participante não 
portadora do menor preço no processo licitatório, implicando em maior gasto para o órgão; 

- Descumprimento da Lei nº 8666/93; 

- Descumprimento da legislação, bem como responsabilidade subsidiária da então SEDHAB em relação ao 
pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários; 

- Falta de comprovação adequada do recebimento do material 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações a Secretaria de Habitação: 
 

- Notificar as áreas responsáveis para realizarem adequadamente o planejamento das contratações, 

notadamente em relação à compatibilidade entre os cronogramas de execução dos empreendimentos 

habitacionais e os trabalhos sociais a serem desenvolvidos após a ocupação; 
- Justificar nos autos quando do não cumprimento da antecedência mínima exigida para a solicitação de 

passagens aéreas, conforme determinação do Decreto nº 34.036, art. 2º § 1º; 

- Exigir a apresentação pela empresa contratada de cotação de passagens com a devida identificação das 
respectivas companhias aéreas e preços unitários por trecho de viagem; 

- Exigir a apresentação pela empresa contratada de cotação de preços com no mínimo duas companhias 
aéreas, ou justificativa nos autos por não atendimento a tal determinação; 

- Exigir a apresentação pela empresa contratada de justificativa da falta de opções de voos por solicitação 

de passagens em tempo exíguo; 
- Instaurar procedimento apuratório referente ao Processo nº 390.000.526/2013 por inabilitação da empresa 

portadora do melhor preço e habilitação da segunda colocada; 

- Abster-se da exigência de assinatura de servidor no Termo de Vistoria Técnica, certificando-se de não 

promover restrição à competitividade por exigência indevida; 

- Notificar as áreas responsáveis no intuito de emitir não só a Nota de Empenho em substituição ao 

contrato, mas a Ordem de Serviço com a descrição das obrigações da contratada, no intuito de cumprir 
adequadamente as determinações do art 62, § 4º, da Lei nº 8.666/93; 

- Providenciar junto à empresa contratada as guias de pagamento dos encargos trabalhistas e 

previdenciários em relação ao Processo no 390.000.073/2013, para a devida composição dos autos do 
processo; 

- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias; bem como exigir a 

entrega dos comprovantes de recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários pelas empresas; 
- Providenciar a emissão do recebimento definitivo em relação ao Processo no 390.000.073/2013 para 

composição dos autos do processo; 

- Notificar as áreas responsáveis acerca da necessidade de emitir adequadamente os recebimentos 
provisório e definitivo, tanto para materiais como para prestação de serviços, com exceção das ressalvas 

legais, conforme determinações da Lei nº 8.666/93; 

- Notificar as áreas responsáveis acerca da necessidade de emitir adequadamente os recebimentos 
provisório e definitivo, tanto para materiais como para prestação de serviços, com exceção das ressalvas 

legais, bem como cobrar dos executores o cumprimento das suas obrigações, conforme disciplinado na Lei 

nº 8.666/93. 

Fevereiro/2016  


