
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Nº 04/2015-DISED/CONAS/SUBCI-CGDF 

 

PROCESSO:040.001.575/2015 
 

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 Anual da Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal – SES/DF. 

 

A ação de controle decorre consoante a Ordens 

de Serviço n.º 12/2015 e 75/2015.  
 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal perfaz: 

 

Total: R$ 252.111.433,7 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Total: R$ 61.422,80 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Saúde do Distrito Federal – 

SES/DF 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subsecretaria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 

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 
Subsecretaria de Controle Interno 

 

 

AUDITORIA DE CONTAS – SECRETARIA DE SAÚDE 

DO DISTRITO FEDERAL – SES/DF – EXERCÍCIO 2014 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, 
no período de 26/01/2015 a 08/05/2015, objetivando Tomada de Contas Anual da Unidade referenciada. 

 

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

Mediante as constatações consideradas como falhas médias nos subitens: 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.4, 3.6, 

3.8, 3.9, 3.17, 3.21, 3.22, 3.25, 3.27 e 3.28 e as constatações consideradas falhas graves nos subitens: 2.1, 
3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.13, 3.14, 3.23 e 3.26 do Relatório de Auditoria n.º 04/2015 – 

DISED/CONAS/SUBCI/CGDF, emitimos o Certificado de Auditoria de Irregularidade. 

 
As principais constatações foram as seguintes: 

 

a) Descumprimento da decisão n.° 437/2011 - TCDF ao indenizar despesas sem cobertura 
contratual;   

b) Assinatura de contrato afim de cobrir despesas executadas sem contrato vigente;   

e) Ausência de médicos diaristas na UTI adulto nos finais de semana e feriados;   
f) Falha na análise da assessoria jurídico legislativa da SES/DF, na elaboração de projeto básico e 

termo de referência e na fiscalização da execução do contrato de prestação de serviços ;  

g) Contratações emergenciais recorrentes para serviços de limpeza e conservação e vigilância sem 
a realização do regular processo de licitação;   

i) Sucessivas prorrogações irregulares de contratos emergenciais de serviços de limpeza e 

conservação; 
j) Ausência de escala dos médicos da UTI do hospital regional de Santa Maria e de laudo médico 

que comprove a necessidade de cirurgia de catarata na apresentação da nota fiscal;   

k) Pagamento de despesas sem cobertura contratual.  
 

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

• Pagamento de serviços prestados sem cobertura contratual e de valor indevido a empresa 

prestadora de serviço sem contrato vigente; 
• Manutenção de contratações emergenciais com risco de serem menos vantajosas em relação 

àquelas feitas em processo regular de licitação, com potenciais prejuízos ao erário; 

• Ausência ou número reduzido de médicos escalados nos plantões sob a responsabilidade da 
Intensicare; 

• Possibilidade de pagamento de cirurgias em pacientes que não tinham necessidade de se 

submeterem a cirurgia de catarata e de pessoas que não realizaram cirurgias de cataratas, caracterizando 
assim uma cobrança por um serviço não prestado; 

• Prejuízo ao erário decorrente do pagamento de valores superiores aos inicialmente contratados e 

de valores com unidades de medidas distintas do contratado;  
• Potencial prejuízo decorrente de despesas sem o regular processo de licitação e da não execução 

do objeto contratual;  

• Prestação dos serviços contratados sem obedecer às cláusulas do contrato, com potenciais 
prejuízos operacionais em razão de serviços não executados e com equipamentos insuficientes. 

 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações a SES/DFF, no seguinte sentido: 
 

• Apurar responsabilidade pelo descumprimento da Decisão n.° 437/2011 – TCDF, de 

17/02/2011; pela ausência de definição de critérios claros de contratação no projeto básico;  pela 
autorização de contratação sem a devida disponibilidade financeira/orçamentária para a cobertura da 

contratação dos serviços; pelo credenciamento de empresa com pendências, conforme vistorias, relatório e 

despacho emitidos pelas unidades da Secretaria; pela demora no andamento dos processos regulares de 
contratação para serviços de limpeza e conservação e de vigilância; pelas sucessivas prorrogações 

contratuais dos contratos emergenciais; pelo descumprimento dos artigos 41, 67 e 71 da Lei 8.666/1993 e 

art. 41 do Decreto 31.598/2010,  aplicando o disposto na Lei Complementar 840/2010; 
• Determinar ao setor competente que glose das faturas da empresa Intensicare Gestão em Saúde 

Ltda., o valor correspondente a quaisquer lucros ou ressarcimentos pelos demais gastos conforme Decisão 

n.° 437/2011 – TCDF, de 17/02/2011; 
• Instaurar procedimento correcional visando apurar: o pagamento de serviços prestados em 

quantidade superior ao estipulado no Contrato 73/2014 – SES/DF; o pagamento de serviços prestados sem 

cobertura contratual e caso não ocorra a efetiva implantação do sistema de ponto eletrônico até o término 
da vigência do contrato aplicando o disposto na Lei Complementar 840/2010. 

• Determinar ao executor do contrato que fiscalize escalas de trabalho dos plantonistas 
contratados pela empresa Intensicare Gestão em Saúde Ltda. e que exija da empresa o cumprimento do 

estabelecido no projeto básico, com a inclusão de laudo médico dos pacientes relacionados na Nota Fiscal 

ou Fatura; 
• Determinar à Corregedoria de Saúde da SES/DF que realize uma conciliação nas Notas Fiscais 

apresentadas, verificando se os pacientes constantes nas relações apresentadas pela empresa realizaram a 

cirurgia de catarata; 
• Instaurar processo sindicante com o objetivo de apurar a responsabilidade pelo pagamento de 

despesa sem contrato, conforme disposto no art. 62 da lei 8.666/1993.   

Outubro/2015  


