
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 44/2016-
DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF 

 
PROCESSO Nº 040.001.496/2014 

 
 
 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 
AUDITORIA 
 
Trata-se de auditoria de conformidade realizada 
pela CGDF, em atendimento ao Regimento 
Interno do TCDF 

 
 
VALOR AUDITADO 
  
Do total empenhado (R$ 4.324.148,06) R$ 
1.839.067,18 se referem a despesas com pessoal. 
A amostra selecionada para o exame das contas 
de 2013 da Administração Regional da Fercal – 
RA XXXI perfaz: 
 
Total: R$ 2.404.480,12 
 
PREJUÍZO APURADO 
  
Total: 182.125,21 
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Administração Regional da Fercal – RA XXXI 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subcontroladoria de Controle Interno da 
Controladoria-Geral do Distrito Federal 
 
 
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 
 
À Secretaria de Estado de Gestão do Território e 
Habitação do Distrito Federal 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 sede da Administração Regional da Fercal – RA XXXI, no 
período de 30/06/2015 a 10/07/2015, 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, conforme Ordem de Serviço nº 163/2015 - SUBCI/CGDF. 
 
Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
 
Mediante as falhas médias 2.5 e 3.1 e as falhas graves 2.1, 2.2, 2,3 e, 2.4, contidas no Relatório de 

Auditoria nº 44/2016 – DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de 

Auditoria de IRREGULARIDADE. 

 
As principais constatações foram as seguintes: 
 
a) frustação ao caráter competitivo do procedimento licitatório. realização de convite ante a 

obrigatoriedade de licitar na modalidade concorrência; 
b) faturamento com preços superiores aos de referência; 
c) atesto de despesa destituída de validade jurídica; 
d) informação sobre a situação dos bens móveis e imóveis; 
e) ausência de registro, conciliação e acompanhamento dos créditos a receber e recebidos dos contratos de 
permissão de uso de área pública. 
 
Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos: 
a) Direcionamento da compra sem demonstrar o efetivo interesse público na aquisição e Ausência de 
documentação que comprove a utilização do material “adquirido”. 
b) faturamento com preços superiores aos de referência e prejuízo ao erário. 
c) atos de nomeação de executor de contratos em desobediência às normas pertinentes, em especial o 
decreto nº 32.598/2010 e atesto de execução de contratos destituído de validade jurídica. 
d) bens móveis sem identificação e bens imóveis não incorporados, prejudicando a avaliação patrimonial 
da administração regional. 
e) falta de registro dos créditos a receber e recebidos, podendo causar prejuízo ao erário. 
 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à Administração Regional da Fercal, no 
seguinte sentido: 
a) Instaurar processo correcional, como determina o Art. 211 da Lei Complementar nº 840/2011, para 
apurar a responsabilidade dos ordenadores de despesas da Administração Regional da Fercal pela aquisição 
dos materiais, sem estudo prévio da necessidade e Instaurar procedimento preliminar objetivando o 
ressarcimento do prejuízo de R$ 105.131,95 e a regularização da situação como determina o artigo 20 da 
Instrução Normativa Nº 05/2012-STC, publicada no DODF de 13 de dezembro de 2012 observando os 
termos da Resolução nº 102/1998-TCDF. 
b) promover a rigorosa apuração dos valores pagos em cada item do contrato de prestação de serviço nº 
04/2013, comparando os preços pagos com as propostas registradas e válidas para o período em referência 
no sítio e-compras da central de compras do governo do distrito federal, instaurar procedimento preliminar 
objetivando o ressarcimento do prejuízo de R$ 76.993,26, referente aos dois itens analisados objetivando o 
ressarcimento do dano e a regularização da situação como determina o artigo 20 da instrução normativa nº 
05/2012-STC, publicada no DODF de 13 de dezembro de 2012 observando os termos da Resolução nº 
102/1998 – TCDF e instaurar processo correcional, como determina o art. 211 a lei complementar nº 
840/2011, para apurar a responsabilidade dos ordenadores de despesas da administração regional da fercal 
que permitiram o pagamento por serviços superfaturados. 
c) atentar para as normas pertinentes referentes à fiscalização e a nomeação dos executores dos contratos, 
sobretudo o art. 41, parágrafo 10 do decreto nº 32.598/2010 e instaurar processo correcional, como 
determina o art. 211 da lei complementar nº 840/2011, para apurar a responsabilidade dos ordenadores de 
despesas da administração regional da fercal que permitiram a nomeação do servidor de matrícula nº 
1.656.936-9 para a execução de contratos cujos valores estavam acima do legalmente permitido, uma vez 
que existiam servidores com vínculo efetivo com o Distrito Federal, aptos a atuarem como executores. 
d) atender tempestivamente ao solicitado pela coordenadoria geral de patrimônio/subsecretaria de 
contabilidade da secretaria de estado de fazenda com relação aos bens móveis e imóveis, que ainda 
permaneçam pendentes. 
e)  promover cursos de capacitação de servidores e o registro tempestivo dos créditos a receber e recebidos 
referentes aos permissionários de áreas públicas em sua área de jurisdição. 
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