
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 78/2016 – 

DIGOV/COAPG/SUBCI/CGDF 

 

PROCESSO Nº 041.000.269/2015 

 

 

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 Unidade acima referenciada, 

conforme Ordem de Serviço nº 202/2012 – 

CONT/STC. 

 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 36.080.225,63 

 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas do BRB CFI: 

 

Total: R$ 10.507.611,34. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

BRB Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Fazenda 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 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO: 2014 

BRB – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 
 

 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

 
a) Forma de remuneração de contratos em desacordo com as boas práticas administrativas; 

b) Deficiência no controle dos valores referentes ao ressarcimento de despesas ao Banco de Brasília S/A; 

c) Formalização de Termo de Contrato sem definição de elementos específicos; 
d) Não observância do princípio da isonomia; 

e) Ausência de planilha estimativa de custos; 

f) Não observância do princípio da segregação de funções; 
g) Não exigência do fornecimento de código fonte; 

h) Acompanhamento e fiscalização da execução de contrato por pessoa não habilitada; 
                  

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 
• Instaurar processo de apuração de responsabilidades pelas irregularidades relatadas; 

• Adotar as Cuidar para que os Contratos nºs 2014/001 e nº 2012/244, formalizados com a empresa 

TOTVS S.A, CNPJ 53.113.791/0001-22, Processos nºs 041.000.447/2014 e nº 041.000.440/2012, sejam 
descontinuados; 

• Proceder com a contratação dos serviços de manutenção (corretiva, evolutiva de tecnologia e de ordem 

legal) e de suporte técnico do Sistema de Gestão de Processos e Negócios da Financeira BRB - Totalbanco 
(TTB), bem assim dos serviços de customização para modificação e/ou ampliação de funções do referido 

sistema, de acordo com as normas vigentes, especialmente o art. 14, inciso II e § 1º, da IN nº 04 de 2008-

SLTI/MPOG e Decisão nº 5413/2010-TCDF; 
• Anexar todos os documentos e comprovantes relativos às despesas ressarcidas, em processo autuado 

especificamente para este fim; 

• Cumprir as exigências e condições previstas nos editais, em obediência ao princípio da vinculação ao ato 
convocatório – art. 41 da Lei 8.666/93; 

• Informar às empresas cujos contratos estejam na abrangência de Editais de Credenciamento antigos que 

seus contratos estarão automaticamente suspensos por ocasião do término de suas vigências, devendo ser 
observadas as regras e condições do novo Edital de Credenciamento em vigor; 

• Observar, que por ocasião da contratação dos serviços dos serviços de manutenção (corretiva, evolutiva 

de tecnologia e de ordem legal) e de suporte técnico do Sistema de Gestão de Processos e Negócios da 
Financeira BRB - Totalbanco (TTB), bem assim dos serviços de customização para modificação e/ou 

ampliação de funções do referido sistema, em substituição aos Contratos  2014/001 e 2021/2014,  os 

valores estimados tenham  por base planilha detalhada de custos, em atendimento ao art. 7º, § 2º, II da Lei 
8.666/1993; 

• Cuidar para que não haja a sobreposição de funções na execução dos serviços contratados, de modo que o 

empregado indicado como executor/fiscal dos contratos  também seja ordenador de despesa; 
• Diligenciar à empresa TOTVS S.A, no sentido de obter o código fonte do Sistema de Gestão de Processos 

e Negócios denominado TOTALBANCO – TTB; 

• Observar que o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, bem como o atesto da 
despesa, deverá ser promovido pelo empregado designado especificamente para tal função. 
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