
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Nº 01/2016-DIRAD/CONAG/SUBCI-CGDF 

 

PROCESSO:040.001.546/2015 
 

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 Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e 

Valorização dos Profissionais da Educação – 

FUNDEB. 

 

A ação de controle decorre consoante a Ordem 

de Serviço n.º 167/2015, de 10/07/2015.  
 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas do FUNDEB perfaz: 

 

Total: R$27.492.736,97. 

 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Educação, Esporte e 

Lazer 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 
Subcontroladoria de Controle Interno 

 

 

AUDITORIA DE CONTAS – FUNDO DE 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB – 

EXERCÍCIO 2014 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer 
do Distrito Federal, no período de 14/07/2015 a 21/08/2015, objetivando Tomada de Contas Anual do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB. 

 

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

Mediante as constatações consideradas como falhas médias nos subitens: 1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 

3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12; 3.13 e 3.14 do Relatório de Auditoria n.º 01/2016 – 
DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de Auditoria de 

REGULARIDADE COM RESSALVAS. 

 
As principais constatações foram as seguintes: 

 

a) Metas não atingidas ou subestimadas; 
b) Concessão indevida de reajuste; 

c) Falha no recebimento da obra; 

d) Ausência de similaridade na realização de pesquisa de preço; 
e) Falha no estabelecimento do prazo de vigência do contrato; 

f) Morosidade nos procedimentos licitatórios ensejando prorrogações excepcionais; 

g) Descumprimento de cláusula contratual; 
h) Falhas no fornecimento de material; 

i) Ausência de reposição de mão de obra terceirizada em caráter imediato; 

j) Relatórios dos executores ausentes ou incompletos; 

k) Falhas na apresentação de garantia contratual; 

l) Ausência de manifestação técnica do executor de serviços na ocasião da prorrogação contratual; 

m) Despesa sem cobertura contratual; 
n) Perda do objeto do contrato durante sua execução; 

o) Atraso na análise das prestações de contas dos convênios firmados com a ALFASOL; 

p) Morosidade no recebimento de material pelo almoxarifado; 
r) Não atendimento das recomendações exaradas pela CGDF e descumprimento de decisão do TCDF. 
 

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

- Comprometimento na execução; 
- Recursos paralisados sem utilização em ações 

- Execução de despesa irregular; 

- Prejuízo ao erário diante da concessão de reajuste indevida; 
- Inviabilidade na verificação do cumprimento dos prazos contratuais; 

- Pesquisa de mercado deficiente, gerando incompatibilidade entre a demanda e as propostas; 

- Risco de não renovação contratual, face às deficiências da pesquisa de preços realizada; 
- Risco à integridade física dos usuários do imóvel locado; 

- Risco de prejuízo ao erário; 

- Superfaturamento contratual; 
- Comprometimento na qualidade da prestação do serviço de limpeza e conservação e de cocção; 

- Falhas dos executores no desempenho de suas funções; 

 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações ao FUNDEB, no seguinte sentido: 

 

- Instituir instrumento formal de monitoramento das ações programadas, com envolvimento das áreas 
responsáveis pela execução, de modo a detectar e corrigir as falhas, para que as metas das ações dos 

programas sejam atingidas; 

- Instaurar processo correcional para apuração de responsabilidades pelas irregularidades relatadas; 
- Instaurar tomada de contas especial a fim de apurar o prejuízo pelo pagamento de despesas que deveriam 

ter sido tratadas como despesa indenizatória, por ter caracterizado despesa sem cobertura contratual; 

- Instaurar processo correcional para apurar responsabilidades pela prorrogação contratual indevida; 
- Orientar os executores do contrato que desempenhem suas atividades com zelo e dedicação; 

- Orientar o setor responsável por licitações e contratos a adotar fielmente os princípios que norteiam as 
seleções públicas, com utilização de mesmos parâmetros na formulação das propostas, na ocasião da 

realização de pesquisa de mercado; 

- Otimizar os mecanismos de procedimento de renovação contratual a fim de evitar a perda de prazo 
quando das prorrogações contratuais; 

- Proceder em um prazo de até 30 dias, a análise da prestação de contas do Convênio citado. 
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