
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 
Nº 04/2015-DIROH/CONIE/SUBCI/CGDF 

 
Processo nº 040.001.358/2014 

 
 

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 então Secretaria de Estado 
de Habitação, Regularização e Desenvolvimento 
Urbano do DF nos termos da determinação do 
Senhor Subsecretário de Controle Interno, 
conforme  Ordem de Serviço nº 180/2014, de 
19/09/2014, em atendimento ao Regimento 
Interno do TCDF. 
 
 
 
 

VALOR AUDITADO 
  
A amostra selecionada para o exame do 
Processo de Contas da Secretaria de Estado de 
Habitação, Regularização e Desenvolvimento 
Urbano do exercício de 2013 foi retirada do 
montante autorizado na Lei Orçamentária que 
perfaz: 

 
 
Total: R$76.242.182,81 
 
 
PREJUÍZO APURADO 
 
Não foi levantado o prejuízo efetivo, sendo 
solicitado ao órgãos as correções e apurações. 
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e 
Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – 
SEDHAB. 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subsecretaria de Controle Interno – 
Controladoria Geral do Distrito Federal 
 
 
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 
 
À Secretaria de Estado de Habitação, 
Regularização e Desenvolvimento Urbano para 
conhecimento, manifestação e adoção das 
providências pertinentes, com vistas ao Tribunal 
de Contas do Distrito Federal – TCDF.  
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RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram na Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento 
Urbano - SEDHAB, no período de 19/09/2014 a 12/12/2014, objetivando auditoria de conformidade para 
instrução do processo de Tomada de Contas Anual, relativa ao exercício de 2013. 
 
Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
 
Mediante a falha formal nos subitens 3.1, 3.2 e 3.3 e as falhas médias encontradas nos subitens 2.1 e 2.2 

do Relatório de Auditoria nº 4/2015-DIROH/CONIE/SUBCI/CGDF, pelo que emitimos o certificado de 

auditoria de Regularidade das Contas com Ressalvas: 

 

As principais constatações foram as seguintes: 
 
a) falhas na execução do contrato nº 23/2013 relativo à aquisição de passagens aéreas para SEDHAB; 
b) ausência de documentação prevista em edital licitatório no momento da liquidação da despesa; 
c) contratação da escola nacional de administração pública – ENAP por processo de inexigibilidade sem a 
devida justificativa de preço solicitada pela procuradoria-geral do distrito federal – PGDF; 
d) necessidade de controle das adesões às atas de registro de preços; 
e) falta de anuência de capacidade de fornecimento pelo vencedor do certame do sistema de registro de 
preços – SRP. 
 

Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos: 
 
- Repercussão direta na execução dos serviços e desconto contratual; 
- Recebimento dos equipamentos e acessórios em discordância com o previsto no Pregão Eletrônico nº 
26/2013 - SEDHAB; 
- Possibilidade de não realizar o melhor e mais vantajoso preço possível para a Administração Pública; 
- Possibilidade de adesões em saldos de valores e porcentagens divergentes do Decreto nº 34.509/2013 e 
em desacordo com os quantitativos permitidos no art. 23, § 4º; 
- Realização de adesões sem possibilidade de fornecimento adequado pela empresa vencedora do certame, 
podendo, dessa forma, prejudicar as aquisições do responsável por todo processo licitatório. 
 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à Secretaria de Estado de Estado Habitação, 
Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal no seguinte sentido: 
 
- Nas cotações de reservas realizadas, atentar quanto à correta identificação das respectivas companhias 
aéreas; 
- Dar continuidade às glosas efetuadas no momento da liquidação das Notas Fiscais, já que o documento 
apresentado pela contratada não comprova o efetivo desconto relativo à tarifa promocional ou reduzida 
praticada no momento da aquisição, em atendimento ao disposto no art. 5º do Decreto Distrital nº 
34.036/2012; 
- Justificar nos autos a escolha de horários por reservas de passagens aéreas cujos valores são 
manifestadamente superiores a outras, verificadas para o mesmo período (dia/mês), já que atendem de 
forma igualitária o dispositivo legal vigente; 
- Liquidar as notas fiscais somente após comprovado o recebimento do objeto contratado, em sua 
totalidade, anexando aos autos os devidos documentos comprobatórios que atestem o cumprimento do 
objeto contratual; 
- Realizar a estimativa de preços dos processos de inexigibilidade antes de solicitar o preço ao 
fornecedor exclusivo;  
- Realizar controle dos contratos de adesão do SRP segundo o Decreto nº 34.509/2013 e da Cartilha da 
SULIC - Subsecretaria de Licitações e Compras – SEPLAN – DF, apresentando no processo as adesões 
realizadas com seus valores e porcentagens executadas; 
- Efetuar o controle adequado da adesão realizada pelo FUNDURB em relação a SRP, com saldos e 
valores aderidos; 
- Realizar controle com o fornecedor da Ata, vencedor do certame, sobre a capacidade de suprir as 
necessidades da SEDHAB e dos demais caronas, por meio de termo de compromisso do fornecedor, ou 
algo similar. 
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