
 

RELATÓRIO DEAUDITORIA 

Nº 03/2015-DIRFI/CONAE/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 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas do Banco de Brasília - BRB 

perfaz: 

 

 

Total: R$ 8.199.680,58 

 

 
PREJUÍZO APURADO 

  

Total: Não se Aplica. 

 

 
UNIDADE AUDITADA 

 

Banco de Brasília – BRB  

 

 
UNIDADE EXECUTORA 

 

Subsecretaria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 
 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS  

 

À Empresa Banco de Brasília - BRB para 

conhecimento e adoção das providências 

pertinentes. 

À Secretaria de Estado de Fazenda 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 DE CONTAS – BANCO DE BRASÍLIA - 

BRB – EXERCÍCIO 2014 
 

RESUMO S DO S FATO S ENCO NTRADO S 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede do Banco de Brasília S.A., no período de 12/01/2015 a 
06/03/2015, objetivando auditoria de conformidade para a instrução do processo de Prestação de Contas 

Anual, relativa ao exercício de 2014.  

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

 
Mediante as falhas formais 1.4 e 1.5, as falhas médias 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 e 2.1, contidas no Relatório de 
Auditoria nº 03/2015– DIRFI/CONAE/SUBCI/CGDF, emite o Certificado de Auditoria de Regularidade 
com Ressalvas. 

 
As principais constatações foram as seguintes: 
 
- Inadequação do instrumento utilizado para celebração de ajuste entre o BRB S/A e o Banco do Brasil 

S/A. 
- Não atendimento às considerações da consultoria jurídica do Banco de Brasília - BRB S/A. 
- Ausência de comprovação de vantajosidade na celebração do convênio com o Banco do Brasil S/A para 
realização de capacitação dos empregados do BRB. 

- Inobservância do regimento interno do comitê de risco global. 
- Inexistência de ato de designação formal do executor do contrato . 
- Acompanhamento incipiente do executor do contrato . 

- Falhas no acompanhamento da execução de contratos. 
- Saldos contábeis divergentes dos registros extracontábeis. 
 

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

- Ausência do processo licitatório que garanta a vanjatosidade na contratação de serviço de capacitação de 
empregados. 
- Possibilidade de contratações inadequadas que ocasionem prejuízo ao Banco.   

- Possível prejuízo para o Banco de Brasília S/A. 
- Possibilidade de risco na prestação de serviços relevantes para o BRB. 
- Ausência de acompanhamento sistemático na entrega dos calendários.  
- Eventuais falhas na manutenção dos níveis de operação dos sistemas ininterruptos de energia e portas 

detectoras de metais, nas agências e postos de atendimento do Banco. 
- Possibilidade de pagamentos indevidos e prejuízo ao erário também pela ausência de termos de garantia 
dos componentes das obras realizadas. 
- Os demonstrativos contábeis não refletem a situação real das contas em análise. 

 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à Banco de Brasília, no seguinte sentido: 
 
- Promover a celebração de contrato administrativo com o Banco do Brasil S/A, nos termos prescritos na 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações, deixando de se valer do instrumento de convênio para esse fim.  
- Observar as recomendações da Consultoria Jurídica, além de anexar os documentos faltantes. 
- Elaborar planilha comparativa dos preços praticados no convênio com os orçamentos apresentados no 

momento que antecedeu sua celebração. 
- Apurar responsabilidade, se ficar comprovado ato antieconômico na celebração do convênio com o Banco 
do Brasil S/A. 
- Instruir os processos em consonância com o disposto nos normativos do Banco.  

- Empreender maior rigor no cumprimento da Lei nº 8.666/93 e dos termos expressos no M anual de 
Contratação do Banco. 
- Promover a capacitação dos agentes responsáveis pela fiscalização e execução dos contratos.  
- Anexar ao processo os termos de garantia na forma estabelecida nas atas de registro de preços. 

- Determinar aos executores de contrato que elaborem termo circunstanciado para acompanhar as planilhas 
de medição, declarando também se os serviços prestados e/ou produtos adquiridos estão dentro das 
especificações previamente exigidas. 
- Doravante, colher a assinatura dos prepostos das empresas responsáveis pela execução de obras, na fase 

de recebimento provisório e final dos serviços, na forma da Lei de Licitações e Contratos.  
- Efetuar conciliações contábeis periódicas para evitar divergências entre os controles/ documentos e os 
demonstrativos contábeis. 
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