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Processo nº 392.004.899/2015 
 
 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 
AUDITORIA 
 
Trata-se de auditoria de conformidade realizada 
pela Controladoria-Geral do Distrito Federal-
CGDF, tendo por objetivo examinar a Prestação 
de Contas Anual da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito 
Federal nos termos da determinação do Senhor 
Subsecretário de Controle Interno, 
conforme  Ordem de Serviço no 41/2015, em 
atendimento ao Regimento Interno do TCDF. 
 
 
 
 

VALOR AUDITADO 
  
A amostra selecionada para o exame do 
Processo de Contas da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito 
Federal do exercício de 2014 foi retirada das 
despesas autorizadas na Lei Orçamentária 
Anual, que  perfaz o montante de: 
 
 
Total: R$ 272.129.354,30 
 
 
PREJUÍZO APURADO 
 
Preliminarmente foi levantado no trabalho 
prejuízo da ordem de R$2.380.482,58, sendo 
solicitada apurações complementares ao 
Órgão. 
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
do Distrito Federal. 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subsecretaria de Controle Interno – 
Controladoria Geral do Distrito Federal 
 
 
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 
 
À Secretaria de Estado de Gestão do Território e 
Habitação do Distrito Federal para 
conhecimento, manifestação e adoção das 
providências pertinentes, com vistas ao Tribunal 
de Contas do Distrito Federal – TCDF.  
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RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 
Federal - CODHAB/DF, no período de 05/03/2015 a 27/04/2015, objetivando auditoria de conformidade 
no 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 médias encontradas nos subitens 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8, 4.9 e 4.10, bem como 

falhas graves nos subitens 2.1, 4.4 e 4.5 do Relatório de Auditoria nº 7/2015-

DIROH/CONIE/SUBCI/CGDF, pelo que emitimos o Certificado de Auditoria de Regularidade das Contas 

com Ressalvas: 
 

As principais constatações foram as seguintes: 
 

a) – Aplicação irregular de recursos provenientes da conta alienação de imóveis; 
b) – Pagamento de acordo judicial contendo erro no cálculo da atualização monetária; 
c) – Descumprimento de sentença judicial transitada em julgado, gerando aplicação de multa à CODHAB; 
d) – Descumprimento da Súmula TCU Nº 253/2010, não sendo utilizado BDI diferenciado para aquisição 
de materiais; 
e) – Descumprimento de decisões do TCDF em relação ao detalhamento dos custos de ligantes asfálticos; 
f) – Falta de controle tecnológico para medição dos serviços de terraplenagem e pavimentação da 
infraestrutura interna do empreendimento habitacional Paranoá Parque; 
g) – Descumprimento de normativos e falta de atuação tempestiva da Unidade, resultando no cancelamento 
de licitação; 
h) - Projeto do Paranoá Parque sem avaliação dos impactos no tráfego gerados pela implantação de novo 
empreendimento; 
i) – Descumprimento da compensação ambiental para implantação do Paranoá Parque. 
 

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

- Descumprimento do art. 44 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, bem 
como o art. 76 do Decreto nº 32.598/2010; 
- Prejuízo à Companhia entre os valores de R$238.145,36 e R$736.875,59; 
- Aplicação de Multa à CODHAB no valor de R$1.400.000,00; 
- Aumento indevido dos custos de execução e prejuízos para a Administração Pública; 
- Descumprimento dos acórdãos e determinações dos órgãos de Controle Externo com possível sobre 
preço; 
- Falta de controle e comprovação da execução de serviços de acordo com projetos e contrato; 
- Cancelamento da Licitação com prejuízos financeiros e sociais pela não execução do empreendimento; 
- Sobrecarga na infraestrutura urbana, com prejuízos à qualidade de vida da população; 
- Expedição irregular de Alvarás de Construção e de Cartas de Habite-se e, portanto, passíveis de anulação; 
- Suspensão ou cancelamento da licença ambiental com processo de execução, sem prejuízo das sanções 
administrativas e penais pertinentes ao não cumprimento das condicionantes ambientais. 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações no seguinte sentido: 
 

- Notificar as áreas responsáveis para o cumprimento adequado das etapas da despesa de acordo com a 
legislação de referência; 
- Abster-se de realizar repasses nos Convênios 01, 02, 03 e 04 utilizando a fonte 407, buscando atender 
as sugestões descritas às folhas 303 a 310; 
- Dar prosseguimento e informar à CGDF acerca do andamento dos resultados alcançados nos 
procedimentos apuratórios a serem instaurados; 
- Dar prosseguimento e informar à CGDF acerca do andamento dos resultados alcançados na 
Reprogramação, notadamente na readequação do BDI dos itens de mero fornecimento, conforme 
disciplinado na Súmula TCU nº 253/2010 e Decisões do TCDF; 
- Dar prosseguimento e informar à CGDF acerca do andamento dos resultados alcançados na 
Reprogramação, notadamente no levantamento de ligantes asfálticos, cotação segundo a ANP e aplicação 
de BDI diferenciado, conforme Decisões TCDF nºs 1958/2011, 4385/2011 e 2144/2011; 
- Realizar levantamento detalhado dos serviços efetivamente executados, em todos os empreendimentos 
habitacionais em execução, inclusive em relação aos serviços de terraplenagem e pavimentação, com o 
confronto entre os dados de projeto e ensaios de laboratório; 
- Efetuar a glosa nas demais medições pelos serviços não executados ou executados em desacordo com 
as normas técnicas; 
- Encaminhar cópias do processo à Controladoria Geral da União – CGU, visando apurar as condutas 
apontadas pela CODHAB dos agentes da Caixa Econômica Federal – CAIXA; 
- Abertura de procedimento apuratório visando identificar os responsáveis pelo descumprimento dos 
normativos, bem como os prejuízos advindos do cancelamento da licitação; 
- Dar prosseguimento e informar à CGDF acerca do andamento dos resultados alcançados na aprovação 
dos projetos de impacto de tráfego, emissão de laudo de conformidade, celebração de termo de 
compromisso, bem como a efetiva execução das medidas mitigadoras propostas; 
- Elaborar cronograma de planejamento visando dar inicio aos processos licitatórios para execução das 
intervenções nas Unidades de Conservação: Parque Recreativo e Ecológico Canela de Ema; Parque 
Urbano do Paranoá e Parque Urbano e Vivencial do Gama, e dar cumprimento ao Termo de 
Compromisso de compensação ambiental para implantação do empreendimento Paranoá Parque. 
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