
 

 
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2016 
 
PROCESSO Nº 041.000.450/2016 
 
 
RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 
AUDITORIA 
 
Trata-se de auditoria de conformidade realizada 
pela Controladoria-Geral do Distrito Federal – 
CGDF, tendo por objetivo examinar a Prestação 
de Contas Anual da Unidade acima referenciada, 
conforme Ordem de Serviço nº 10/2016 – 
SUBCI/CGDF. 
 
 
TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 
VALOR DO CONTRATO 
 
Total: R$ 1.031.388.759,61 
 
 
 
VALOR AUDITADO 
  
A amostra selecionada para o exame do 
Processo de Contas da Fundação Hemocentro do 
Distrito Federal perfaz: 
 
Total: R$ 8.493.680,58 
 
 
 
PREJUÍZO APURADO 
  
Não foi constatado prejuízo no exercício 
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Banco de Brasília S.A. - BRB 
 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subcontroladoria de Controle Interno – 
Controladoria-Geral do Distrito Federal 
 
 
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 
 
À Secretaria de Estado de Fazenda 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. 
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PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

 
a) Modalidade de garantia contratual em desacordo com a legislação e com o normativo interno do 
banco 
b) Credenciamento e contratação de correspondentes bancários em desacordo com o Edital 2015/002 
c) Ausência de apólice de seguro e inconsistência de informações relativas às garantias contratuais 
d) Não comprovação de aplicação do plano de controle da qualidade 
e) Inobservância da lei de licitações em contratação direta 
f) Ausência de justificativa para a contratação de empresas para avaliação de imóveis a serem alienados 
g) Ausência de previsão legal para venda direta de imóveis remanescentes de alienação 
h) Elaboração de planilha de preços em desacordo com a legislação na contratação de obras e serviços de 
engenharia 
i) Inclusão de itens e percentual de bonificação de despesas indiretas (BDI) em desacordo com acórdão do 
TCU 
j) Ausência de justificativa no emprego da modalidade pregão na contratação de serviços de engenharia 
K) Ausência de documento – Carta de Habite-se – do Edifício sede do BRB S.A 
l) Ausência de plano de combate a incêndio 
                    
 
RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 
 
• Ajustar o recebimento das garantias contratuais aos citados normativos; 
• Promover gestões junto às empresas contratadas no sentido de adequar a estrutura física daqueles 
correspondentes bancários; 
• Anexar ao processo os documentos faltantes e realizar o devido acompanhamento dos procedimentos 
de contratação garantindo que a contratada cumpra com as obrigações assumidas nos termos de 
contrato e outros instrumentos congêneres; 
• Empreender gestões no sentido de realizar as visitas previstas no art. 10 do Plano de Controle da 
Qualidade, registrando os eventos nos autos; 
• Apresentar nos autos o ato de ratificação da inexigibilidade de licitação e os parâmetros utilizados para 
elaboração da tabela de remuneração dos correspondentes bancários; 
• Justificar a contratação das empresas avaliadoras nos autos, bem como apresentar os critérios adotados 
pelas empresas contratadas de forma a evidenciar a lisura nos preços mínimos fixados e proceder, 
doravante, à correta instrução processual munindo os autos de toda a documentação pertinente de 
maneira a justificar atos realizados e tornar claros os fatos ocorridos; 
• Realizar, quando da ocorrência de licitação deserta ou fracassada, os devidos procedimentos de registro 
por escrito dos fatos e estabelecer procedimentos a serem adotados, observando a legislação pertinente 
e decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal, quando da ocorrência de licitações desertas ou 
fracassadas; 
• Utilizar como referência para estimativa de preços de serviços de engenharia o Sistema Nacional de 
Pesquisa e Índices da Construção Civil, apresentando justificativa quando não for possível sua utilização 
• Adotar doravante na composição de BDI elaborados pela Administração os percentuais constantes da 
tabela anexa ao presente subitem nos termos do item VII-B do Acórdão TCU - TC 025.990.2008-, 
observada ainda a condição estabelecida por aquela Corte de Contas de que percentuais relativos a 
seguros apenas são admitidos na hipótese de apólice contratada diretamente por empresas de obras e 
serviços de engenharia participantes de licitações, da qual se excluirá, concomitantemente, a valoração 
de percentuais a título de risco do objeto licitado e conciliar eventuais pagamentos já realizados, de modo 
a se lhe expurgar de valores a pagar percentuais impróprios incluídos a título de BDI; 
• Apresentar justificativa para contratação de serviços de engenharia por meio da modalidade pregão, 
caracterizando o serviço como comum; 
• Acionar a Agência de Fiscalização do Distrito Federal e demais órgãos públicos para que seja emitida a 
Carta de Habite-se do Edifício Sede da Unidade, procedendo à correção das inconformidades ora 
indicadas em vistoria; e 
• Elaborar plano de combate a incêndio amplo abrangendo todas as unidades do BRB, com a 
correspondente capacitação de seus funcionários. 
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