
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 60/2016-

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 

  

Do total empenhado (R$ 166.930.989,55), 

R$ 150.411.220,03 se referem a despesas com 

pessoal. A amostra selecionada para o exame 

das contas de 2013 da Secretaria de Estado de 

Governo do Distrito Federal perfaz: 

 

Total: R$ 16.519.769,52 

 

Não foi apurado prejuízo 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Governo do Distrito 

Federal 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno da 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações 

Institucionais e Sociais 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 
Subcontroladoria de Controle Interno 

 

 

AUDITORIA EM TOMADA DE CONTAS 

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

EXERCÍCIO 2013 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, 

no período de 28/05/2015 a 15/06/2015, objetivando verificar, por amostragem, a conformidade das 

gestões orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional da Unidade no 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 2.1, 3.1, 3.5 e 3.7 e as falhas graves 3.2, 3.3, 3.4 e,3.6, contidas 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: 
 

a) Risco de inexecução contratual, deficiência no acompanhamento da execução contratual e possibilidade 

de contratações acima dos valores de mercado; 
b) Risco de falhas na execução do contrato, deficiência no acompanhamento da execução contratual e 

possibilidade de contratações acima dos valores de mercado; 

c) Subcontratação integral de serviços, onerando o Erário Distrital e hipótese de contratação dispensável, 
que não encontra suporte na legislação; 

d) Contratação com sobrepreço e consequente dano ao erário.; e 

e) Risco de execução inadequada por parte da contratada. 
 

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

 
a) Falhas na elaboração de projeto básico; 

b) Ausência de projeto básico; 
c) Escolha indevida da modalidade licitatória; 

e) Falhas no cálculo dos benefícios e despesas indiretas (bdi); e 

f) Falhas na fiscalização e acompanhamento dos contratos. 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à Secretaria de Estado de Governo do 

Distrito Federal, no seguinte sentido: 
 

a) Identificar as reais necessidades da Unidade e propiciar treinamento aos servidores, bem como executar 

o planejamento das atividades anuais com antecedência a fim de atender aos requisitos legais para 
elaboração de projeto básico, previstos no art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993; 

b) elaborar o planejamento da Unidade de forma adequada e com a devida antecedência e instaurar 

procedimento apuratório visando verificar a responsabilidade administrativa em face do descumprimento 
da legislação vigente, nos termos da Lei Complementar nº 840, de 23/12/11; 

c) instaurar procedimento apuratório visando verificar a responsabilidade administrativa em face do 

descumprimento da legislação vigente, nos termos da Lei Complementar nº 840, de 23/12/11, adotar 
providências para instauração de Tomada de Contas Especial, nos termos da Resolução nº 102/1998 – 

TCDF; 

d) capacitar os servidores das áreas diretamente envolvidas quanto a contratação de serviços em cursos de 
Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência e em Gestão e Fiscalização de Contratos, com ênfase 

na análise crítica do BDI; e 

e) capacitar os servidores das áreas diretamente envolvidas quanto as exigências da Lei 8666/1993 e 

demais normas do Distrito Federal quanto à fiscalização de contratos. 
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