
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 88/2016 – 

DIGOV/COAPG/SUBCI/CGDF 

 

PROCESSO Nº 040.001.217/2015 

 

 

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 da Unidade acima referenciada, 

conforme Ordem de Serviço nº 70/2016 – 

SUBCI/CGDF. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 12.274.305,31 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas: 

 

Total: R$ 651.504,70 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Administração Regional de São Sebastião.  

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado das Cidades do DF, 

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 

 

 

TOMADA DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO: 2014 

            ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

 
a) ausência de comprovação dos valores de cachês de bandas/artistas; 

b) ausência de pesquisa de preços prévia à construção de playground; 

c) ausência de comprovação de itens constantes na planilha orçamentária; 
d) projeto básico deficiente/documentação inconsistente; 

e) deficiência em projeto básico para contratação por inexigibilidade; 

f) projeto básico direcionado para contratação de artista específico e montagem de processo a poucos dias 
do evento; 

g) insuficiência na comprovação de exclusividade; 
h) falhas na contratação de bandas;  

i) despesa empenhada antes da apresentação das propostas;  

j) nomeação do executor após a realização do serviço. 
 

                  

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 
 

• Instaurar processo correcional para apuração de responsabilidade pela contratação de bandas/artistas sem 

observação dos ditames legais; 
• Capacitar os servidores do setor responsável por licitações e contratos em custos de Elaboração de 

Projetos Básicos e Gestão e Fiscalização de Contratos, de forma a não dar margem a contratações que não 

gerem benefícios inequívocos à Administração; 
• Instituir “check-list” que oriente a aprovação do Projeto Básico por meio da realização de pesquisa de 

preço de maneira adequada, conforme estabelecido pela Lei nº 8.666/93, Decreto nº 36.520/2015 e 

jurisprudência das Cortes de Contas e Pareceres Normativos da PGDF; 
• Capacitar os servidores do setor responsável por licitações e contratos em cursos de Elaboração de 

Projetos Básicos e Gestão e Fiscalização de Contratos, de forma a não dar margem a contratações que não 

atendam os princípios básicos das licitações e contratações públicas; 
• Capacitar os servidores do setor responsável por licitações e contratos em cursos de Elaboração de 

Projetos Básicos e Gestão e Fiscalização de Contratos, de forma a elaborar os Projetos Básicos de acordo 

com os artigos 6º e 7º da Lei nº. 8.666/93, contendo orçamento-proposta detalhado por item, na forma do 
inciso II, § 2º, c/c o § 9º, do art. 7º da Lei de Licitações e de acordo com a Decisão n.° 8.155/2009 TCDF, 

bem como cumprir o disposto na Lei n° 8.666/1993 e no Parecer Normativo n° 393/2008 - 

PROCAD/PGDF, no que for pertinente, em especial justificando de forma fundamentada as razões de 
escolha dos artistas e dos seus representantes exclusivos no caso de inexigibilidade, por meio de critérios 

isonômicos e impessoais; 

• Realizar o planejamento de eventos e sua respectiva contratação com prazo adequado, de modo que se 
obtenham as melhores propostas disponíveis no mercado; 

• Capacitar os servidores do setor responsável por licitações e contratos em cursos de Elaboração de 

Projetos Básicos e Gestão e Fiscalização de Contratos, de forma a elaborar projeto básico que garanta a 
possibilidade de ampla concorrência, segundo os critérios de isonomia e impessoalidade; 

• Justificar a inclusão dos itens acima na planilha orçamentária constante do Projeto Básico, por meio da 

apresentação de memoriais de cálculo que condicionarão a aprovação do projeto básico pela autoridade 
competente, sob pena de responsabilização pelos prejuízos decorrentes de pagamentos desnecessários; 

•Instituir “check-list” na liquidação e no pagamento da despesa para a apresentação pelo credor da 

documentação comprobatória de cumprimento de obrigação prevista em edital, seus anexos ou contrato, 
exigindo de seus credores a apresentação tempestiva da documentação fiscal de aquisição de materiais ou 

da realização de serviços constantes da planilha orçamentaria apresentada, bem como do Relatório 

Circunstanciado do Executor com fotografias para a comprovação dos serviços. 
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