
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA ESPECIAL 

Nº 02/2015-DISED/CONAS/SUBCI-CGDF 

 

 
 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de Auditoria Especial realizada pela 

CGDF, tendo por objetivo verificar a locação de 

Imóveis realizada pela Secretaria de Estado de 

Saúde do Distrito Federal, no período de 2011 a 

2014. 

 

A ação de controle decorre consoante as Ordens 

de Serviço n.º 24/2015, de 09/02/201; 50/2015, 

de 09/03/2015 e 74/2015, de 30/03/2015. 

  
 

VALOR AUDITADO 

  

40 processos de locação de imóveis com 

contrato, no valor de R$15.535.329,36; 

02 processos de locação de imóveis sem 

contrato, no valor de R$ 21,083,52. 

 

Total: R$ 15.556.412,88 

 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Total: R$ 2.882.329,91 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 

Federal – SES/DF. 

 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subsecretaria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – 

TCDF, ao MPDFT e à Polícia Civil do Distrito 

Federal para conhecimento e adoção das 

providências que julgarem pertinentes. 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Controladoria-Geral do Distrito Federal 
Subsecretaria de Controle Interno 

 

 

AUDITORIA SES/DF – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO 

PERÍODO DE 2011 A 2014 (AUDITORIA ESPECIAL) 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no 
período de 09/02/2015 a 17/04/2015, objetivando verificar a regularidade dos contratos de locação de 

imóveis firmados no período de 2011 a 2014. Em decorrência dos exames realizados e dos fatos 

constatados, conclui-se o seguinte: 
 

As locações efetivadas pela Secretaria de Saúde, no período de 2011 a 2014, foram realizadas sem o devido 

planejamento, uma vez que não se realizou estudos prévios, completos e adequados, considerando a demanda, a 

capacidade de instalação e oportunidade para o início da locação. Soma-se a esse fato o direcionamento do projeto 

básico, tendo em vista que teve por objeto os próprios imóveis locados. 

Inclusive tais contratos não cumpriram os requisitos legais essenciais e, por isso, o procedimento é anulável por conter 

ilegalidades e, por consequência, induz à nulidade do contrato. Conclui-se que apesar de haver uma minuta padrão do 

termo de contrato a Secretaria de Saúde não a observou, por conseguinte, a falta de cuidado em elaborar os termos dos 

contratos em conformidade com as prescrições legais sujeita a Administração Pública a situações ensejadoras de 

prejuízo, desvantajosas e possibilidade de ser questionada judicialmente. 

 Além disso, a ausência de providências tempestivas pelo executor do contrato pode levar à imputação de 

responsabilidade, uma vez que sujeita a Administração Pública a sofrer danos devido à inexecução total ou parcial do 

ajuste. 

Por fim, as irregularidades e ilegalidades culminaram em prejuízos aos cofres públicos na ordem de R$ 2.408.941,91. 

 

As principais constatações foram as seguintes: 
 

a) Ausência de estudos técnicos preliminares para as contratações; 

b) Divergência entre os termos do projeto básico e os termos do contrato; 
c) Projeto básico direcionado; 

d) Locação de imóvel sem demanda da área técnica; 
e) Não comprovação da compatibilidade dos preços dos aluguéis com os praticados no mercado; 

f) Não cumprimento dos requisitos para adoção de dispensa de licitação; 

g) Inobservância da proibição de servidor contratar com a Administração Pública Distrital; 
h) Descumprimento da legislação acerca da locação de imóveis; 

i) Contrato assinado por somente um dos proprietários do imóvel; 

j) Ocupação irregular de imóvel; 
k) Ocupação de imóveis sem a formalização de contrato; 

l) Não cumprimento das atribuições pelos executores do contrato; 

m) Depósito em conta particular de executor. 
 

Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos: 
 

- Prejuízos ao erário na ordem de R$ 2.882.329,91; 

- Locações onerosas; 
- Desvirtuamento do interesse público; 

- Não utilização ou subutilização dos espaços locados; 

- Riscos de nulidade do contrato por vícios no projeto básico; 
- Favorecimento de contratado; 

- Violação aos princípios da Administração Pública; 

- Contratações irregulares; 
- Ocupação de imóvel sem amparo contratual e legal; 

- Deficiência no acompanhamento dos contratos; 

 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à SES/DF, no seguinte sentido: 

 

- Instaurar procedimento correcional para apuração de responsabilidade pelas irregularidades apontadas; 
- Submeter à matéria à Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da CGDF a fim de instauração de TCE 

para apuração dos prejuízos relatados; 

- Realizar planejamento antes de se efetivar as futuras locações, mediante a realização de estudos 

preliminares e estudos sobre a vantajosidade da locação frente à aquisição.  

- Verificar a existência de outras opções mais econômicas antes de se efetivar uma locação; 

- Compatibilizar os projetos básicos com os termos de contrato nas locações futuras; 
- Adotar os parâmetros descritos na Lei nº 8.666/1993 na elaboração do projeto básico e contratos das 

futuras locações de imóveis; 

- Solicitar avaliação dos imóveis à Terracap ou outro órgão ou empresa competente para as futuras 
locações de imóveis; 

- Antes de efetivar futuras locações, cumprir os requisitos: (a) se o imóvel é destinado às finalidades 

precípuas da Administração; (b) se as necessidades de instalação e localização condicionam a escolha; e (c) 
se o preço é compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia; 

- Colher declaração do locador de ausência de vínculo direto com a Pasta ou indiretamente; 

- Adotar os parâmetros descritos no Decreto nº 33.788/2012 quando da instrução processual para as futuras 
locações de imóveis; 

- Adotar práticas de gestão e mecanismos de controle com vistas a evitar a instrução processual deficitária; 

- Adotar os parâmetros descritos do Padrão nº 11/2002 aprovado pelo Decreto nº 23.287/2002 quando da 
confecção dos termos contratuais das futuras locações de imóveis; 

- Não ocupar imóvel sem a devida formalização do contrato; 

- Determinar ao executor do contrato que elabore o relatório de atividades; 

- Realizar treinamento dos executores de contratos em relação às obrigações decorrentes da fiscalização; 
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