
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 61/2016 

DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF 

 

 
 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de auditoria de conformidade realizada 

pela CGDF, em atendimento ao Regimento Interno 

do TCDF 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

O exame das contas de 2013 da Administração 

Regional de Águas Claras perfaz: 

 

Total: R$ 9.678.932,00 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Total: R$ 30.450,55 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Administração Regional de Águas Claras 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

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. 

 

 

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

 

 
AUDITORIA EM TOMADA DE CONTAS 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS 

EXERCÍCIO 2013 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administração Regional de Águas Claras, no 

período de 30/04/2015 a 22/05/2015, objetivando verificar, por amostragem, a conformidade das gestões 

orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional da Unidade referente ao período de 
01/01/2013 a 31/12/2013. 

 

 Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
 

Mediante as falhas médias 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5 e as falhas graves 2.1, 2.2 e 3.2contidas no Relatório de 

Auditoria nº          /2016 – DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado 
de Auditoria de REGULARIDADE COM RESSALVAS. 

 

As principais constatações foram as seguintes: 

 

- Prejuízo de R$ 24.650,55 aos cofres públicos pelo não recolhimento e controle dos preços 

públicos devidos pelos feirantes permissionários. 
 

- Prejuízo de R$ 5.800,00, decorrente do não recolhimento dos valores a receber de permissionários 

de bancas de revista referente ao preço público devido pelo uso de área pública. 
 

- Contratação de artista ou banda por meio de empresa intermediária, ocasionando possivelmente o 

aumento do valor de contratação e afastamento ilegal do procedimento licitatório haja vista a não 
comprovação da exclusividade que fundamentou o processo de inexigibilidade de licitação. 

 

- Redução da competividade entre os proponentes e da economia de escala, ocasionando prejuízo à 
Administração 

 

- Descumprimento da legislação acerca da regularização de permissionários. 
 

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

 
- Prejuízo por falta de recolhimento de valores a receber dos permissionários da feira livre de águas 

claras 

 
- Prejuízo por falta de recolhimento de valores a receber do permissionário de bancas de jornal e 

revistas de águas claras 

 
- Descumprimento do art. 25 da lei 8.666/93 quanto à exigência de representante exclusivo em 

contratação de artista por inexigibilidade 

 
- Fracionamento de licitação de objetos de mesma natureza na execução de obras e serviços de 

engenharia 

 
- Permissionários de quiosques funcionando em local diverso do aprovado no plano de ocupação da 

região administrativa de águas claras 

 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à SEMPES/DF, no seguinte sentido: 

 

- Regularizar a Feira livre de Águas Claras e administrar o controle de pagamentos dos preços 
públicos devidos pelos permissionários nos termos dos art. 12, 13 e 17 da Lei nº 4.748/12 e do art. 17 do 

Decreto nº 33.807/12, dando prosseguimento aos processos nº 300.000257/2012 e 300.000.324/2010, 

que tratam da contratação de empresa para a execução de projeto executivo para a instalação da Feira 
Livre de Águas Claras.  

 

- Regularizar a situação do permissionário da Banca de Revistas e Jornais de Águas Claras e 

administrar o controle de pagamentos dos preços públicos devidos pelo permissionário, nos termos dos 

art. 36 do Decreto nº 22.167/01 e das Leis nº 4.534/11, 4.384/09 e nº 324/92, encaminhando o Processo º 
094.000.677/2011 para a SEGETH. 

 

- Definir critérios objetivos aceitáveis para os contratos de exclusividade apresentados pelos 
empresários dos artistas, em atendimento ao estabelecido no Acórdão nº 96/2008 Plenário/TCU, Parecer 

nº 393/2008 – PROCAD/PGDF e Decisão TCDF nº 386/2013 em atendimento ao artigo 25 da Lei 

8.666/93 
 

- Planejar de forma mais eficaz o processo de licitação logo ao inicio do exercício financeiro e antes 

de elaborar o projeto básico das obras e serviços a serem realizados, de forma que tão logo sejam 
disponibilizados recursos financeiros para a contratação de obras e serviços 

 

- realizar levantamento em relação aos demais permissionários em busca de situações semelhantes 
às relatadas, de forma a sanar possíveis irregularidades encontradas quanto à localização, área ocupada e 

outras mais que possam estar ocorrendo na Região Administrativa de Águas Claras em descumprimento 

à Lei nº 4257/08 e Decreto nº 30.090/09. 

junho/2016  


