
 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 

ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO 

REGIONAL DO RIACHO FUNDO II  

Nº 62/2016-DIRAD/CONAG/SUBCI-CGDF 

 
 

 

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 Ordem de Serviço nº  

236-SUBCI/CGDF, de 08/05/2015 e 26/05/2015 

respectivamente. 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame dos 

processos de 2013 da Administração Regional 

do Riacho Fundo II totalizou: 

 

R$ 1.538.228,92  

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Total: R$ 176.296,25 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Administração Regional do Riacho Fundo II 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subsecretaria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Gestão do Território e 

Habitação, supervisora da Unidade auditada 

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 

 

 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS ANUAL DA 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II 

EXERCÍCIO 2013 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na Administração Regional do Riacho Fundo II no período 

de 08/10/2015 a 27/10/2015 com o objetivo de avaliar o Processo de Tomada de Contas Anual da 

Administração Regional do Riacho Fundo II no exercício de 2013. 

 

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

 

Mediante as falhas médias nº 2.1, 3.2, 3.3 e 3.6, e as falhas graves nº 3.4 e 3.5 contidas no Relatório de 
Auditoria nº 62/2016 – DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de 

Auditoria de IRREGULARIDADE. 

 

As principais constatações foram as seguintes: 

 
1 – Renúncia de receita em virtude do não recolhimento, controle e cobrança dos preços públicos devidos 

pelos permissionários ocupantes de boxes da feira; 

2 – Contratação por preços superiores aos de mercado; 
3 – contratações antieconômicas, favorecimento ao conluio entre os participantes do certame e redução da 

competitividade no certame licitatório 

4 – prejuízos em razão de licitação de serviços que não seriam realizados em torno de R$ 139.576,70; 
5 – possível pagamento indevido no montante de R$ 36.719,55; 

 

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

 

- FALHA DE ACOMPANHAMENTO NO USO DE ÁREA PÚBLICA; 

- ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SEM CONSIDERAR OS CUSTOS 
PREVISTOS NOS SISTEMAS SINAPI e SICRO 2; 

- FRACIONAMENTO DE LICITAÇÃO DE OBJETOS DE MESMA NATUREZA EM OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA;  
- SERVIÇOS DESCRITOS EM PROJETO BÁSICO SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA 

EXECUÇÃO; e 

- FALHA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO  ; 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à Administração Regional do Riacho  

Fundo II no sentido de que a mesma promova os ajustes necessários para a solução dos pontos de auditoria 
evidenciados no presente relatório, conforme abaixo:  

 

- aperfeiçoar seus controles internos, mediante criação de planilhas contendo os ocupantes de áreas 
públicas a qualquer título, não somente dos feirantes, incluindo CNPJ/CPF do responsável, conforme o 

caso, a localização da ocupação, o ato administrativo que a autorizou, o valor pago e a pagar, os saldos 

devedores ou credores decorrentes da ocupação, bem como o processo que originou a concessão, até a 
implantação de sistema próprio para o controle de permissionários 

 

- promover consulta ao Sistema SINAPI e às planilhas do sistema SICRO 2 para indicação dos preços que 
comporão as planilhas orçamentárias das contratações realizadas pela RA III. 

 

- planejar adequadamente as contrações de forma a evitar o fracionamento da despesa para adoção de 
modalidade de licitação menos rigorosa que a determinada para a totalidade do valor do objeto a ser 

licitado 

 
- elaborar adequadamente o projeto básico das obras mediante levantamento realizado “in loco” com 

levantamento topográfico além de anexar as memórias de cálculos que deram suporte a elaboração do 

projeto 
 

- instruir procedimentos para a instauração de Tomada de Contas Especial (Resolução nº 102/1998 – 

TCDF) face o pagamento por serviços não executados no valor estimado em R$ 36.719,55, bem como 
outros valores a serem objeto de quantificação, decorrentes das apurações disciplinares realizadas 

 
 

janeiro/2016  


