
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 
Nº 14/2016-DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF 

 
Processo nº: 040.001.497/2014 

 
 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 
AUDITORIA 
 
Trata-se de auditoria de conformidade com a 
finalidade de examinar a Tomada de Contas 
Anual da Administração Regional de Vicente 
Pires, nos termos da determinação do então 
Senhor Subsecretário de Controle Interno, 
conforme Ordem de Serviço nº 83/2015, de 
09/04/2015, em atendimento ao Regimento 
Interno do TCDF. 
 
VALOR AUDITADO 
 
Do valor empenhado pela Unidade em 2013, 
R$5.624.827,57, R$3.371.717,75 referem-se à 
Folha de Pagamento. A amostra selecionada 
para o exame do Tomada de Contas da 
Administração Regional de Vicente Pires perfaz: 

 
Total: R$ 765.180,95 
 
PREJUÍZO APURADO 
  
Total: R$ 213.971,03 
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Administração Regional de Vicente Pires 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subcontroladoria de Controle Interno – 
Controladoria Geral do Distrito Federal 
 
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 
 
À Administração Regional de Vicente Pires para 
conhecimento, manifestação e adoção das 
providências pertinentes, 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 de Vicente Pires, no período 
de 13/04/2015 a 24/04/2015, objetivando auditoria de conformidade para instrução do processo de Tomada 
de Contas Anual, relativa ao exercício de 2013. 
 
Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
Mediante as constatações consideradas como falhas médias nos subitens: 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 

5.1 e 5.2 do Relatório de Auditoria nº 14/2015-DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, pelo que foi emitido o 

certificado de auditoria de irregularidade das contas. 
 

As principais constatações foram as seguintes: 
 
a) – Itens de serviço sem comprovação da execução;  
b) – Obras executadas em desacordo com a documentação constante do processo; 
c) – Contratação de obras com objetos similares por meio da modalidade inadequada configurando 
fracionamento; 
d) – Não assinatura de termo aditivo em função de atraso na execução de obra; 
e) – Não atendimento às solicitações do executor para adequação das obras; 
f) – Falhas no recebimento das obras com irregularidades; 
g) – Bens desaparecidos na ocasião de vistoria; 
h) – Ausência de controle, cobrança e contabilização da receita do pagamento de ocupação de áreas 
públicas; e 
i) – Inexecução contratual sem as consequentes providências, resultando em saldo contábil sem o 
respectivo contrato vigente. 
 
 

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

- Ausência de comprovação da execução dos itens de “Serviços Preliminares e Rede Elétrica/Iluminação” 
em processos de contratação de obras e serviços; 
- Execução de obra em desacordo com o Projeto/Plantas/Especificações constantes do processo; 
- Fracionamento do objeto da licitação; 
- Execução de obra extrapolando o período previsto para execução e sem assinatura de termo aditivo; 
- Execução de obra em desacordo com as solicitações do executor; 
- Recebimento indevido da obra; 
- Bens Móveis não Localizados; 
- Ausência de controle em relação ao uso das áreas públicas; 
- Ausência de providências quanto às recomendações do Relatório de Auditoria nº 08/2014 – 
DIRAGII/CONAG/CONT-STC; e 
- Ausência de providências em função da inexecução contratual. 
 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à Administração de Vicente Pires, no 
seguinte sentido: 
 
- Demonstrar a efetiva execução de todos os itens contratados por ocasião do pagamento; 
- Instaurar Tomada de Contas Especial nos casos de Prejuízo ao Erário; 
- Instaurar Processo Administrativo contra as contratadas pela execução em desacordo com o processo; 
- Apurar Responsabilidade disciplinar pelo acompanhamento inadequado da execução; 
- Utilizar a modalidade correta de licitação; 
- Adequar a execução dos serviços à emissão dos devidos termos contratuais; 
- Abster-se de realizar pagamentos por serviços não executados/executados em desacordo; 
- Proceder à recomposição dos bens ao patrimônio público; e 
- Apurar a conduta de empresa contratada, conforme previsto na Lei nº 9.784/99, recepcionada no DF pela 
Lei nº 2.834/2001. 
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