
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2015-
DIRAP/CONAE/SUBCI-CGDF 

 
 

 
 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 
AUDITORIA 
 
Trata-se de auditoria de conformidade realizada 
pela CGDF, em atendimento ao Regimento 
Interno do TCDF 

 
 
VALOR AUDITADO 
  
A amostra selecionada para o exame das contas 
de 2013 do Liquidante da Sociedade de 
Abastecimento de Brasília – SAB perfaz: 
 
Total: R$ 65.534,00 
 
 
PREJUÍZO APURADO 
  
Total: Não se aplica 
 
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Sociedade de Abastecimento de Brasília – Em 
Liquidação 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subsecretaria de Controle Interno – 
Controladoria Geral do Distrito Federal 
 
 
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 
 
À Sociedade de Abastecimento de Brasília - Em 
Liquidação para conhecimento e adoção das 
providências pertinentes 
 
À Secretaria de Estado de Planejamento, 
Orçamento e Gestão do Distrito Federal para 
conhecimento e manifestação, 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 sede da Sociedade de Abastecimento de Brasília – Em 
Liquidação, no período de 20/10/2014 a 07/11/2014, objetivando verificar, por amostragem, a 
conformidade das gestões orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional da Unidade no 
período de 01/01/2013 a 31/12/2013. 
 
 Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
 
Mediante as falhas médias 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 e 4.1 e a falha grave 2.2, contidas no Relatório de 

Auditoria nº 06/2015 – DIRAP/CONAE/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de 

Auditoria de REGULARIDADE COM RESSALVAS. 

 
As principais constatações foram as seguintes: 
 
a) Ausência de acordo com a PGFN e a SEFAZ/DF para o parcelamento e pagamento das dívidas fiscais e 
previdenciárias; e 
b) Ausência de empregado capacitado a operar o sistema SIGGO e dificuldade em conciliar os lançamentos 
nos sistemas contábeis utilizados pela Unidade. 
 
Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos: 
 
- dívidas fiscais e previdenciárias impedem processo de liquidação; e 
- sistema de gestão governamental desatualizado. 
 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à SAB – Em Liquidação, no seguinte 
sentido: 
 
- instituir junto à SEPLAG/DF e à SEFAZ/DF mecanismos normativos, o mais breve possível, com o 
objetivo de viabilizar a quitação total da dívida da SAB; negociando junto à Receita Federal e a PGFN os 
saldos do passivo em; 
- providenciar uma avaliação atualizada dos imóveis da Unidade, em especial dos imóveis considerados 
aptos a serem submetidos à alienação, sendo observado o valor atualizado de mercado com as suas 
potencialidades em consonância com a realidade do mercado imobiliário de Brasília-DF; 
- atualizar os saldos das contas correntes do Sistema SIGGO de forma a transparecer a realidade contábil 
da SAB S/A - Em Liquidação; e 
- utilizar o Sistema SIGGO para lançamentos contábeis da Unidade ao longo do exercício. 
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