
 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 
ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO 

REGIONAL DE CEILÂNDIA Nº 55/2016-
DIRAD/CONAG/SUBCI-CGDF 

 
Processo: 040.001.117/2015 

 
 
 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 
AUDITORIA 
 
Trata-se de relatório de auditoria de 
conformidade com a finalidade de examinar a 
Tomada de Contas Anual da unidade acima 
referenciada, conforme Ordens de Serviço nº 
238, 253 e 261/2015-SUBCI/CGDF 
respectivamente. 

 
 
VALOR AUDITADO 
  
A amostra selecionada para o exame  dos 
processos de 2014 da Administração Regional 
de Ceilândia  totalizou : 
 
R$ 5.845.142,26 (este montante representa 
25% do total das contratações)  
 
PREJUÍZO APURADO 
  
Total: R$ 225.253,17 
 
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Administração Regional de Ceilândia 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subsecretaria de Controle Interno – 
Controladoria Geral do Distrito Federal 
 
 
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 
 
À Administração Regional de Ceilândia para 
conhecimento e manifestação, com vistas ao 
Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF . 
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RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

 
As principais constatações foram as seguintes: 
 
1 - Itens de obra entregues em quantidade inferior ao contratado e/ou não entregues; 
2 - Fracionamento de despesa mediante múltiplas licitações para objeto semelhante;  
3 – Desperdícios de dinheiro público com a instalação de pontos de encontros comunitários – PEC’s em 
locais sem acesso para a população;  
4 - Apurações de sindicâncias, processos administrativos disciplinares e tomadas de contas especial que 
envolvem servidores e ex-servidores da RA;  
5 - Débitos de permissionários em área pública referentes a feiras, bancas de jornais e quiosques; 
6 - Ausência de registro, conciliação e acompanhamento dos créditos a receber e recebidos dos contratos de 
permissão de uso de área pública. 
 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à Administração Regional de Ceilândia no 
sentido de que a mesma promova os ajustes necessários para a solução dos pontos de auditoria 
evidenciados no presente relatório, conforme a seguir:   
 
- Exigir dos executores de contrato o cumprimento das responsabilidades contidas no art. 41 do Decreto nº 
32.598/2010, exigindo fidedignidade e clareza nos registros das informações, sob pena de comprometer a 
validade do documento e de aplicação de multa nos termos da Decisão nº 5559/2011 do TCDF nos itens V 
e VI; 
- Realizar planejamento anual das licitações para obter economia de escala e propostas mais vantajosas 
para a Administração e com isso atender a determinação contida § 5o, art. 23 da lei 8666/93; 
- Criar acesso permanente para a população nos locais onde os equipamentos foram instalados, ou 
- realoca-los para locais onde a população possa utilizá-los plenamente sem restrições de horários; 
- Nomear nova comissão de sindicância a fim de apontar os responsáveis pelos fatos ocorridos seja por 
ação ou omissão; 
- Efetuar o controle tempestivo dos pagamentos dos permissionários da RA-IX; 
- Fazer o levantamento de todos os processos com situação de inadimplência, quantificar os valores em 
atraso, atualizar estes valores conforme os normativos específicos; 
- notificar todos os permissionários inadimplentes para que regularizem a situação junto a Administração;  
- caso sejam detectados débitos prescritos em face da ausência de controle dos recolhimentos das taxas de 
ocupação de áreas públicas dos permissionários da RA IX, instruir procedimentos para fins de instauração 
de Tomada de Contas Especial conforme resolução 102/98 do TCDF e Instrução Normativa nº 05/2012 da 
STC/DF 

fevereiro/2016  


