
 

PROCESSO 071.000.064/2015 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 59/2017 – 

DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF 

 

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 Unidade acima referenciada, 

conforme Ordem de Serviço nº 46/2016 – 

SUBCI/CGDF. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 9.934.995,01. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Central de Abastecimento do Distrito Federal – 

CEASA/DF. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado da Agricultura, 

Abastecimento e Desenvolvimento Rural, 

supervisora da Unidade auditada, 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 

 

 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO: 2014 

CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – 

CEASA/DF 
 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

 

a) DESIGNAÇÃO DE EXECUTOR PARA MAIS DE 3 (TRÊS) CONTRATOS; 

b) AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA PELA DESCONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PELA CONSTANTE FALTA DE FUNCIONÁRIOS; 

c) FRAGILIDADES ENCONTRADAS NA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E NA SEGURANÇA; 

d) DIVERSAS IRREGULARIDADES EM PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO; 
e) IRREGULARIDADES NO PAGAMENTO E UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS POR PARTE DOS 

PERMISIONÁRIOS, PRODUTORES E VAREJISTAS; 

f) IRREGULARIDADES NO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS; 
g) AUSÊNCIA DE DOCUMENTO E INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NO PROCESSO DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS; 

h) OUTRAS NÃO CONFORMIDADES APURADAS NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Nº 071.000.064/2015. 

 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 

• Refazer as designações de executores de contratos vigentes, corrigindo as atuais, para que um mesmo 

executor fiscalize até no máximo 3 (três) contratos, salvo casos devidamente justificados de situações 
excepcionais, conforme determina a legislação vigente; 

• Atentar em futuras contratações para a manutenção do efetivo de funcionários contratados para os postos 

de trabalho fazendo a imediata reposição da mão de obra faltante; 
• Incluir cláusulas de multa contratual por descumprir a manutenção do efetivo de funcionários contratados 

além de serem feitas as glosas dos dias faltantes; 

• Reforçar a segurança nos locais mais vulneráveis; 
• Reavaliar a eficácia do contrato com a empresa de vigilância avaliando a necessidade de incluir mais 

equipamentos e pessoal; 
• Incluir cláusulas contratuais mais específicas de reparação aos prejuízos causados ao patrimônio nestes 

contratos de vigilância patrimonial; 

• Submeter, em um prazo de 90 dias do conhecimento de deste Relatório, os responsáveis por elaborar 
projetos básicos e fiscalizar contratos desta empresa a cursos de treinamento e/ou reciclagem;  

• Promover consulta ao Sistema SINAPI que embase a estimativa de preços do Projeto Básico para 

próximas contratações, atendendo à Decisão nº 4.033/2007 do TCDF; 
• Apurar responsabilidades pelo não atendimento ao art. 44,  parágrafo único, bem como do inciso II e IV 

do artigo 61, do Decreto nº 32.598/2010 e o descumprimento do art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e da Decisão 

nº 5076/2014 do Tribunal de Contas do Distrito Federal , verificados na Contratação de Serviços de 
Infraestrutura e cabeamento de informática; 

• Fazer levantamento dos caminhões que servem como depósitos estacionados por longos períodos em 

frente aos boxes e tomar as medidas para regularização; 
• Automatizar o controle de frequência dos produtores e varejistas no galpão denominado “Pedra”  

• Regularizar a situação de inadimplência dos maiores devedores junto a CEASA-DF que são ENGECOPA 

CONSTR. E INCORPORADORA e a AUGSE ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS LTDA, bem como os 
demais inadimplentes com base no Regulamento de Mercado da CEASA/DF; 

• Realizar a implantação do PCS já aprovado e implementar o novo PCS; 

• Fazer constar nos próximos processos de prestação de contas as peças básicas a que se referem os artigos 
146 e 147 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela Resolução n° 

38/90; 

• Fazer constar detalhamento das Doações e Depreciações nas Notas Explicativas; 
• Incluir na próxima PCA, a planilha dos índices econômico/Financeiros do exercício bem como os dados 

dos últimos dois anos (atentando que estes índices devem ser adimensionais). 
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