
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2016 – 

DIACG/COAPP/SUBCI/CGDF 

 

PROCESSO Nº 480.000.102/2016 

 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de Inspeção realizada pela 

Controladoria-Geral do Distrito Federal – 

CGDF, tendo por objetivo examinar os 

Contratos de Gestão firmados pela SES/DF e a 

Organização Social Instituto do Câncer Infantil 

e Pediatria Especializada - ICIPE, conforme 

Ordens de Serviço nos 25/2016 – SUBCI/CGDF 

e 43/2016 – SUBCI/CGDF. 

 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$$ 757.660.940,00 

(Processo nº 060.002.634/2010, referente ao 

valor total do Contrato de Gestão nº 01/2014) 

 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contratação e pagamento do 

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria 

Especializada – ICIPE  

 

Total: R$ 228.365.403 

 

Contrato nº 01/2011 102.009.423 

Contrato nº 01/2014 126.355.980 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo na execução do 

contrato. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 

Federal – SES/DF 

 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 

Federal, para conhecimento e providências 

cabíveis, e posterior remessa ao Tribunal de 

Contas do Distrito Federal, em atendimento ao 

art. 114 da Resolução nº 38/1990 - TCDF. 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Controladoria-Geral do Distrito Federal 
Subcontroladoria de Controle Interno 

 

 

INSPEÇÃO NOS CONTRATOS DE GESTÃO NOS 01/2011 E 01/2014 FIRMADOS 

ENTRE SES/DF E ICIPE 
 
PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

 

a) Ausência de publicidade na celebração do contrato de gestão 

b) Celebração do Contrato de Gestão sem a comprovação de experiência prévia da entidade qualificada como Organização 

Social 

c) Ausência de estudos técnicos previamente à contratação que demonstre a vantajosidade da execução por parte da 

organização Social 

d) Ausência de parâmetros de custos detalhados por inexistência de sistema de preços e custos nos âmbitos nacional, local 

e no âmbito do HCB. 

e) Ausência de manifestação do Conselho de Saúde na fiscalização da prestação de contas do(s) Contrato(s) de Gestão 

f) Reiterados atrasos nos repasses de recursos realizados pela SES/DF ao ICIPE 

g) Alcance e superação reiteradamente das metas quantitativas de desempenho podendo indicar a necessidade de 

repactuação 

h) Metas qualitativas sem definição de critérios de avaliação acerca dos serviços hospitalares prestados e falta de 

profundidade em suas avaliações por parte da CACG.    

i) Falhas nos controles da execução dos contratos de gestão em razão dos atrasos nas aprovações das prestações de contas 

por parte da comissão executora 

j) Morosidade na incorporação dos bens móveis adquiridos na vigência dos contratos de gestão nº 01/2011 e nº 01/2014 ao 

patrimônio do GDF 

                    

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 

• Dar publicidade da decisão de firmar os contratos de gestão pretendidos pela Secretaria de Estado de Saúde, indicando as 

atividades que deverão ser executadas. 

• Adotar, para as próximas contratações, o chamamento público a fim de viabilizar a escolha da organização social para 

celebração de contrato de gestão, ou fazer constar dos autos do processo administrativo correspondente às razões para sua 

não realização, se for esse o caso, e os critérios objetivos previamente estabelecidos utilizados na escolha de entidade. 

• Deixar consignado no processo a comprovação da experiência prévia dos profissionais que compõem o quadro de 

pessoal do ICIPE envolvidos na execução do Contrato de Gestão nº 01/2014. 

• Requerer, como forma de comprovação do requisito à habilitação da entidade interessada na qualificação como 

Organização Social, demonstração da experiência anterior na execução dos serviços a serem transferidos pela SES/DF 

mediante celebração de Contrato de Gestão. 

• Apresentar estudos técnicos e/ou pareceres indicando as vantagens e possíveis ganhos na eficiência e eficácia à 

formalização do Contrato de Gestão, em comparação com a prestação ordinária por parte da SES/DF nas próximas 

contratações realizadas entre o órgão e Organizações Sociais. 

• Avaliar a possibilidade de implantar sistema de custos hospitalares no âmbito do HCB, a fim de obter valores mais 

precisos e realistas ao contexto do Hospital. 

• Comprovada a inviabilidade da comparação dos preços orçados com os de mercado, realizar comparativo detalhado com 

planilhas de custos praticados por outras unidades com atividades correlatas no âmbito do setor público, inclusive em 

relação aos valores unitários, a fim de demonstrar a vantajosidade na contratação. 

• Efetuar o encaminhamento dos autos ao Conselho de Saúde do DF previamente à celebração de Contratos de Gestão, 

visando garantir a sua participação nas decisões relativas à terceirização dos serviços de saúde e à fiscalização das 

prestações de contas. 

• Assegurar a participação do Conselho de Saúde do Distrito Federal na fiscalização dos Contratos de Gestão, a fim de 

garantir sua atuação no controle da execução de atos da política de saúde nos termos da Lei 8.142/1990. 

• Identificar as razões que provocam tais atrasos de repasses e adotar as medidas necessárias a fim de evita-los, cumprindo 

o cronograma de repasse financeiro estabelecido no Contrato de Gestão, para não colocar em risco a operação da 

Organização Social e a efetiva prestação dos serviços de saúde à população. 

• Revisar o processo de pagamento do HCB, com envolvimento dos setores competentes da Secretaria de Estado de Saúde 

do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, no intuito de garantir o repasse de recursos 

ao ICIPE. 

• Cumprir o cronograma de repasse financeiro estabelecido no Contrato de Gestão, para que não seja prejudicada a efetiva 

prestação dos serviços de saúde à população, sob pena de instauração de procedimento de apuração de responsabilidade do 

agente público. 

• Buscar a repactuação das metas quantitativas, no intuito de adequá-las à capacidade operacional existente no HCB, com 

base em um planejamento de atividades a serem desenvolvidas e a demanda de serviços acerca de câncer infantil e 

pediatria existente no âmbito da SES/DF, sem aumento de repasses de recursos. 

• Buscar a repactuação das metas qualitativas, de maneira que reflitam o desempenho do Instituto quanto aos aspectos 

relacionados aos atendimentos hospitalares, viabilizando a aferição não exclusivamente pela satisfação do público-alvo, 

mas pela qualidade dos serviços prestados. 

• Capacitar os integrantes da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão para analisar adequadamente e de 

maneira aprofundada os dados apresentados nas prestações de contas. 

• Que a SES/DF promova a análise dos Relatórios de Gestão/Prestação de Contas em tempo hábil para promover eventuais 

glosas de tal maneira a emitir e aprovar tempestivamente o Relatório Circunstanciado, realizando o repasse regular das 

parcelas dos recursos financeiros previstas contratualmente. 

• Compor a Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão – CACG com servidores devidamente capacitados, de 

formação multidisciplinar, lotação multisetorial da SES/DF, para formar equipe numerosa, para análise célere e 

aprofundada das prestações de contas, objetivando eliminar eventuais desvios de recursos públicos. 

• Promover junto ao HCB, por meio de aditivo contratual, procedimentos objetivando a diminuição do índice de 

absenteísmo a níveis compatíveis com atendimento próximo à capacidade ideal do HCB, e conforme já identificado pela 

CACG, o absenteísmo também deverá ser comparado com os dados do SISREG. 

• Que as eventuais inconsistências identificadas nas prestações de contas, em análise pela comissão da SES/DF, e que 

necessitem de correções para aprimoramento sejam objeto de repactuação por meio de termo aditivo ao contrato de gestão 

vigente, com vistas a manter atribuição essencial da administração pública de controle e fiscalização. 

• Proceder à incorporação tempestiva dos bens relacionados nas prestações de contas elaboradas pelo ICIPE e adquiridos 

na execução dos Contratos de Gestão firmados pela SES/DF, conforme determinado no Subitem 13.2 e Cláusula 16 do 

Contrato de Gestão nº 01/2011, nos Subitens 6.1.29, 8.1.17, 22.1 e 22.2 do Contrato de Gestão nº 01/2014, e nos arts. 2º, 

3º e 4º e Anexo I da Portaria nº 172/2011 - SES/DF, Portaria nº 485/2003 – SEFP/DF, e art. 10 do Decreto nº 16.109/1994. 

• Criar rotina para verificação a priori dos bens adquiridos, checagem da documentação hábil, encaminhamento da 

documentação comprobatória de aquisição à SEF/DF para incorporação, colocação de plaquetas dos bens de imediato, 

inventário periódico e anual do acervo patrimonial do HCB. 

Maio/2016  


