
 

PROCESSO N.º 040.001.047/2015 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 97/2017 – 

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 Tomada 

de Contas Anual da Unidade acima referenciada, 

conforme Ordem de Serviço nº 97/2016 – 

SUBCI/CGDF. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE –  

 

Total: R$ 15.298.657,76 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Administração Regional 

do Guará perfaz: 

 

Total: R$ 909.692,58 

 

PREJUÍZO APURADO 

 

Total: R$ 319.429,82 

 
UNIDADE AUDITADA 

 

Administração Regional do Guará 

 

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 DO GUARÁ 
 

 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Planilhas orçamentárias sem realização de pesquisa de preços; 
b)Ausência de publicação dos editais de carta convite nos moldes do art. 21 da Lei nº 8.666/93; 

c) Projeto Básico incompleto e inconsistente; 

d) Descumprimento do Manual de Gestão de Documentos Administrativos do Governo do Distrito Federal; 
e) Fracionamento de despesa mediante realização indevida de licitação na modalidade Convite; 

f) Irregularidades no procedimento licitatório de tomada de preços e na execução de contrato para serviços 

de implantação de parques infantis; 
g) Ausência de Relatório de Acompanhamento e fiscalização na execução de contratos; 

h) Itens constantes da planilha orçamentária sem justificativa; 
i) Utilização indevida das dependências do Almoxarifado da Administração do Guará para abrigar veículos 

abandonados de terceiros; 

j) Recomendações do Relatório de Bens Móveis nº 02/2015 e Bens Imóveis nº 05/2015; 

l) Saldos pendentes de regularização constantes do Relatório Contábil Anual;  

m) Ausência de manifestação da Unidade quanto às informações requeridas; 

n) Falta de informações essenciais sobre os permissionários. 
 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 
- Realizar processo administrativo a fim de apurar responsabilidades pelas irregularidades relatadas; 

- Instaurar Tomada de Contas Especiais (incluindo o rito sumário, quando for o caso) para apuração dos 

prejuízos relatados; 
- Que a Unidade abstenha-se de utilizar valores de itens constantes de planilhas orçamentárias sem a devida 

comprovação de realização de pesquisa de preço; 

- Promover capacitação contínua de servidores; 
- Observar quando da realização de procedimentos licitatórios que seja dada a devida publicidade ao 

certame, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade e publicidade; 

- Estabelecer normas e rotinas de procedimentos que definam os requisitos necessários para a abertura de 
processos licitatórios referentes a obras e serviços de engenharia; 

- Instruir os processos de acordo com os procedimentos constantes da Instrução Normativa nº 02, de 

28/05/2014, que aprovou o Manual de Gestão de Documentos Administrativos do Governo do Distrito 
Federal; 

- Orientar para que os Pareceres Técnicos da Assessoria Jurídica da Unidade atentem para ocorrências de 

fracionamento nas mesmas modalidades de licitação;  
- Elaborar termo de referência próprio para as contratações, com todas as informações necessárias à 

definição da necessidade de contratação, subsidiando posteriormente a elaboração do projeto básico, a 

estipulação de qual modalidade de licitação será adotada; 
- Elaborar orçamento estimativo constante de Projeto Básico das obras e serviços de engenharia com base 

no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI; 

- Cumprir rigorosamente as cláusulas contratuais estabelecidas nos contratos, termos de referência e/ou 
projetos básicos, para evitar possíveis falhas na execução contratual; 

- Designar executores de contrato, preferencialmente, com capacitação técnica relacionada ao objeto 

contratado, para exercer a fiscalização da execução dos serviços de obras e engenharia; 
- exigir o registro e apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica, dos respectivos responsáveis 

técnicos, para todos os projetos e etapas de engenharia, de forma individualizada para cada obra; 

- elaborar, previamente à execução de obras, cronogramas físico-financeiros, registrando as datas previstas 
de execução dos serviços; e quando das medições registrar as datas efetivas de cumprimento de cada etapa 

e os quantitativos de materiais e serviços executados; 

- Exigir dos responsáveis, designados, a elaboração dos termos de recebimento provisório e definitivos, 
após comunicação escrita da contratada sobre a data de conclusão das obras, nos termos do art. 73 da Lei 

de Licitações e Contratos, cumprindo as formalidades previstas; 

- Doravante, manter em registros rigoroso controle do quantitativo de materiais e serviços efetivamente 
executados de modo a não deixar exceder a previsão constante do contrato (proposta de preços); 

- Exigir dos executores dos contratos relatórios de acompanhamento completos de cada etapa, que 

permitam a avaliação da regular execução do contrato, da medição, da eficiência do gasto e do atendimento 
ao interesse público; 

- Providenciar junto ao órgão responsável a retirada dos veículos indevidamente acolhidos nas 

dependências do Complexo do Almoxarifado da Administração do Guará; 
- Providenciar o recolhimento de bens obsoletos ou inservíveis junto ao Setor de Patrimônio da Secretaria 

de Fazenda, para serem redistribuídos conforme Decreto nº 16.109/1994; 
- Proceder, se ainda o não fez, à imediata regularização das situações apontadas nos Relatórios emitidos 

pela Coordenação Geral de Patrimônio, sob pena de responsabilização; 

- Designar em até 30 dias Comissão de servidores destinada a providenciar a regularização dos saldos das 
contas pendentes; 

- Atender tempestivamente as demandas do Órgão de Controle Interno, sob pena de apuração de 

responsabilidade disciplinar e imputação por eventuais prejuízos, no caso de reincidência; 
- Orientar o Setor responsável que promova ao controle tempestivo dos pagamentos das taxas provenientes 

da ocupação de áreas públicas da Administração Regional, bem como do cadastro dos permissionários sob 

sua responsabilidade. 
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