
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Nº 01/2015-DISED/CONAS/SUBCI-CGDF 

 

PROCESSO:040.001.597/2015 
 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de auditoria de conformidade realizada 

pela Controladoria-Geral do Distrito Federal – 

CGDF, tendo por objetivo examinar a Tomada 

de Contas Anual do Fundo de Saúde da Polícia 

Militar do Distrito Federal – FS/PMDF. 

 

A ação de controle decorre consoante a Ordem 

de Serviço n.º 152/2015, de 17/06/2015.  
 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas do Fundo de Saúde da 

PMDF perfaz: 

 

Total: R$7.878.633,56 

 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito 

Federal – FS/PMDF 

 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subsecretaria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Segurança Pública e da Paz 

Social do Distrito Federal, visando ao 

pronunciamento de que trata o inciso IV do art. 

10 c/c o art. 51 da Lei Complementar nº 1/1994, 

e posterior remessa ao Tribunal de Contas do 

Distrito Federal. 

 

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

 

 

AUDITORIA DE CONTAS – FUNDO DE SAÚDE DA 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – 

FS/PMDF – EXERCÍCIO 2014 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede do Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito 

Federal – FS/PMDF, no período de 18/06/2015 a 14/07/2015, objetivando Tomada de Contas Anual da 
Unidade referenciada. 

 

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

Mediante as constatações consideradas como como falhas médias nos subitens: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 

do Relatório de Auditoria n.º 01/2015 – DISED/CONAS/SUBCI/CGDF, emitimos o Certificado de 
Auditoria de Regularidade com Ressalvas das contas. 

 

As principais constatações foram as seguintes: 
 

a) Descumprimento de requisitos obrigatórios na adesão a ata de registro de preços; 

b) Certidões vencidas quando da assinatura dos contratos de aquisição de produtos de laboratório; 
c) Ausência de layout nos estudos técnicos preliminares; 

d) Falha nos procedimentos de comprovação dos inscritos em curso de capacitação; 

e) Ausência de compatibilidade entre o número de certificados contratados e os efetivamente utilizados; 
f) Ausência da memória de cálculo para justificar o valor do primeiro termo aditivo do Contrato n.º 

27/2014; 

g) Recebimento de produtos com prazo de validade inferior ao estabelecido no termo de referência e no 
contrato; 

h) Produtos reagentes vencidos no centro de diagnóstico do Centro Médico da PMDF. 
 

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

- Contratação de empresa sem validar proposta de preço quando da elaboração do contrato de aquisição; 

- Risco de contratar empresas em débito com a Administração; 
- Risco de não continuidade da prestação do serviço pela empresa com situação fiscal irregular; 

- Probabilidade de realização de compras desnecessárias; 

- Não utilização ou subutilização do que foi comprado; 

- Possibilidade de realização da prestação de serviços em quantidade maior do que a contratada; 

- Possibilidade de prejuízo ao erário decorrente da utilização ou do descarte de produtos com validade 

expirada; 
- Possibilidade de prejuízo à saúde dos usuários do Centro de Diagnóstico da PM decorrente da falta de 

credibilidade do resultado de exames de diagnósticos realizados com reagentes vencidos; 

 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações ao FS/PMDF, no seguinte sentido: 

 

- Cumprir todos os requisitos exigidos no Parecer Normativo 1.191/2009 – PROCAD/PGDF quando da 
adesão a ata de registro de preço, bem como os requisitos exigidos no artigo 29 do Decreto n.º 36.519, de 

28/05/2015, quando dos novos  procedimentos de adesão à ata de registro de preços; 

- Otimizar os mecanismos de controle a fim de que se faça constar nos autos as certidões de regularidade 
fiscal, válidas, quando da celebração dos contratos ou termos aditivos; 

- Realizar planejamento antes de se efetivar as compras futuras, com estudos técnicos completos, levando 

em consideração a capacidade do espaço físico a ser utilizado, bem como a atividade a ser executada; 
- Observar nas futuras contratações eventuais bonificações e economias de escala por ocasião da 

celebração contratual; 

- Solicitar avaliação da real necessidade de compra de certificados digitais, bem como o quantitativo 
adequado para a demanda da corporação;  

- Adotar práticas de gestão e mecanismos de fiscalização com vistas a evitar a prorrogações contratuais 

deficientes; 
- Reiterar aos executores de contrato a importância de detalhar preços e quantidades no procedimento de 

termos aditivos de contratos; 

- Reiterar junto aos executores de contrato a importância da fiscalização eficiente e tempestiva dos 
contratos em curso, ressaltando que eventuais omissões ou falhas na fiscalização poderão ensejar apuração 

de responsabilidade; 

- Certificar que os produtos adquiridos estão de acordo com as especificações e demais exigências contidas 
no Termo de Referência e/ou Contrato, antes de  atestar o recebimento; 

- Otimizar as rotinas sistemáticas de verificação e controle dos prazos de validade. 
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