
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 
Nº 46/2016-DIRAD/CONAG/SUBCI-CGDF 

 
PROCESSO: 040.001.219/2014 
 
RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 
AUDITORIA 
 
Trata-se de auditoria de conformidade realizada 
pela Controladoria-Geral do Distrito Federal – 
CGDF, tendo por objetivo examinar a Tomada 
de Contas Extraordinária da Administração 
Regional do Jardim Botânico. 
 
A ação de controle decorre consoante a Ordem 
de Serviço n.º 215/2015-SUBCI/CGDF, de 
11/09/2015.  
 

VALOR AUDITADO 
  
A amostra selecionada para o exame do 
Processo de Contas da Administração Regional 
do Jardim Botânico perfaz: 
 
Total: R$ 499.245,08 
 
PREJUÍZO APURADO 
  
Total: Não se aplica 
 
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Administração Regional do Jardim Botânico. 
. 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subcontroladoria de Controle Interno – 
Controladoria Geral do Distrito Federal 
 
 
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 
 
À Secretaria de Estado de Gestão de 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. 
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RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 
 
Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administração Regional do Jardim Botânico, no 
período de 28/09/2015 a 09/10/2015, objetivando verificar, por amostragem, a conformidade das gestões 
orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional da Unidade no período de 01/01/2013 a 
31/12/2013. 
 
 Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
 
Mediante as falhas médias 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6 e grave 2.5, contidas no Relatório de Auditoria  

nº 46 /2016 – DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de Auditoria de 

REGULARIDADE COM RESSALVAS. 

 
As principais constatações foram as seguintes: 
 
- falta de controle sobre permissionários e ausência de plano de ocupação de área pública;  
- ausência de memória de cálculo para determinação dos quantitativos referentes ao movimento de terra 
previsto nos orçamentos de obras contratadas pela Administração Regional;  
- elaboração de planilhas orçamentárias sem considerar os custos previstos nos sistemas SINAPI e SICRO; 
- fracionamento do quantitativo de aquisição de material de consumo para realização de despesas por 
dispensa de licitação; 
- fracionamento de licitação de objetos de mesma natureza; e 
- ausência de registros fotográficos, termos de recebimentos provisórios de obras e inadequação dos termos 
de recebimentos definitivos. 
 
Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos: 
 
- possível inadimplência de permissionários; 
-utilização irregular de áreas públicas;. 
- utilização de edital de licitação, sem a devida aprovação pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos 
termos do artigo 38, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93; 
- planilha orçamentária com possíveis itens cotados a maior; 
- utilização indevida de dispensa de licitação para compra de material; 
- diminuição da competividade entre os proponentes; 
- redução da economicidade; 
- recebimento indevido das obras, causando fragilidade na aferição da qualidade e da integralidade do 
objeto executado; e 
- ausência de registros fotográficos que apesar de não obrigatórios são documentos essenciais à 
comprovação da execução de obras e da demonstração dos materiais instalados constantes nos contratos 
firmados pelas Administrações Regionais. 
 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à Administração Regional, no seguinte 
sentido: 
 
- regularizar a Feira do Produtor em funcionamento no âmbito da Região Administrativa do Jardim 
Botânico, bem como administrar o controle de pagamentos dos preços públicos devidos pelos 
permissionários nos termos dos arts. 12, 13 e 17 da Lei nº 4.748/12 e do art. 17 do Decreto nº 33.807/12; 
- realizar levantamento relativo ao pagamento de preços públicos, caso constatado prejuízo ao Erário, 
instaurar Tomada de Contas Especial, conforme previsto na Resolução nº 102/1998 do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal; 
- justificar em todos os processos, por meio da emissão de relatório técnico circunstanciado, devidamente 
fundamentado, explicando as razões da utilização de outras tabelas oficiais em substituição a SINAPI em 
suas referências de preços, em conformidade com a Decisão nº 4033/2007 – TCDF; 
- 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; 
- 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;  
- instaurar procedimento apuratório, nos termos da LC nº 840/2011,para identificar os motivos que levaram 
a ausência da formalização do Termo de Recebimento Provisório das obras pelos respectivos executores e 
a não designação formal de servidores ou comissão para a emissão e assinatura das partes no Termo de 
Recebimento Definitivo; e 
- proceder ao acompanhamento de seus contratos, por meio de seus executores, conforme disposto no 
Decreto nº 32.598, de 15/12/2010 (e alterações); e promover o treinamento, em fiscalização e gestão de 
contratos, dos servidores da Unidade com vistas à melhoria contínua da gestão. 
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