
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA ESPECIAL 

Nº 01/2015-DIATI/CONEP/SUBCI-CGDF – 

PROCESSO Nº 480-000442/2014 

 

 
 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

Trata-se de Auditoria Especial realizada pela 

CGDF, tendo por objetivo verificar a efetividade 

da implantação da "Rede Metropolitana Sem Fio 

no DF", conhecida como programa "Sinal 

Livre", conforme condições e especificações 

previstas no Projeto Básico. 

 

A ação de controle decorre consoante as Ordens 

de Serviço n.º 182/2014, de 22/09/2014 e n.º 

207/2014, de 12/12/2014. 

 
 

VALOR AUDITADO 

  

14 processos de contratação de solução 

integrada de rede sem fio composta por 

fornecimento de infraestrutura, equipamentos e 

softwares com instalação, configuração, suporte, 

manutenção, monitoramento e garantia, para 

cobertura de áreas determinadas pela SECTI-

DF, no valor de RS 25.396.999,39; 

 

Total: R$ 25.396.999,39 

 

PREJUÍZO APURADO PARA OS ITENS 

ANALISADOS 

  

Valor Liquidado e Pago: R$ 1.463.769,41 

Valor Liquidado e Não Pago: R$ 4.340.214,30 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 

Inovação do DF - SECTI. 

 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subsecretaria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – 

TCDF para conhecimento e adoção das 

providências que julgar pertinente. 

 

 

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

 

 

AUDITORIA SECTI/DF – CONTRATATAÇÃO DE 

SOLUÇÃO INTEGRADA DE REDE SEM FIO 

(AUDITORIA ESPECIAL) 
RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, no período de 06/10/2014 a 16/01/2015, objetivando verificar a efetividade da implantação da 

“Rede Metropolitana Sem Fio no DF”, conhecida como “Sinal Livre”, conforme condições e 
especificações previstas no Projeto Básico. Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, 

conclui-se o seguinte: 
 

As recomendações apresentadas no presente Relatório de Auditoria Especial demonstram a premente necessidade da 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF em ultimar providências, tendo em vista o caráter de 

urgência com que se caracterizam as situações constatadas. Diante do exposto toma-se urgente a adoção de providências 

no sentido de interromper as situações que comprovadamente são indutoras de prejuízo aos cofres distritais. Por fim, 

observar as recomendações que remetem aos processos administrativos apuratórios e de tomadas de contas especiais, 

cujos procedimentos devem garantir o acesso ao contraditório e a ampla defesa, previstos na legislação vigente, 

reforçando a premissa de que tais instrumentos poderão ser conduzidos pela Controladoria -Geral do DF. 

 

As principais constatações foram as seguintes: 

 

a) Baixa divulgação do Programa "Sinal Livre"; 
b) Ausência de comprovação do alcance do objetivo do Programa "Sinal Livre”; 

c) Ausência de metodologia para dimensionamento do storage adquirido - LOTE 04; 

d) Superfaturamento na aquisição de equipamentos e serviços contratados; 
e) Ausência de monitoramento da rede "Sinal Livre" pela SECTI; 

f) Contratação desnecessária de equipamentos e softwares de rede Tipo 2; 

g) Aquisição desnecessária de licenças para software de gerenciamento de rede física; 
h) Ateste de faturas sem o detalhamento necessário para comprovar a execução dos serviços realizados; 

i) Ateste de faturas com componentes iguais e preços distintos; 

j) Ausência de estudos técnicos para definir o custo da solução integrada de energia elétrica; 
k) Utilização de equipamentos sem prévia incorporação ao patrimônio e sem tombamentos; 

l) Deficiência na gestão do controle patrimonial; 

m) Equipamentos sem utilização; 
n) Deficiências na organização dos processos de execução e contratação. 

 

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

- Planejamento da contratação deficiente; 

- Divulgação precária do serviço de internet pública gratuita sem fio; 
- Dificuldade no acesso à rede sem fio; 

- Superfaturamento de equipamentos e serviços contratados; 

- Ausência de gestão da rede Wifi pela equipe técnica da SECTI; 
- Ateste de faturas indevidamente; 

- Descontrole patrimonial de equipamentos; 
- Prejuízo ao erário. 

 

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

 

- Elaborar campanha de divulgação do serviço de internet gratuito buscando tornar o serviço de 

conhecimento público (ex: outdoors, propagandas, placas, entre outros); 
- Elaborar e demonstrar indicadores que comprovem o atingimento do objetivo do Projeto, “inclusão 

digital das camadas sociais economicamente mais fragilizadas”; 

- Priorizar as próximas instalações de equipamentos em locais com grande circulação de pessoas, tais 
como: escolas públicas, hospitais públicos, centros das cidades satélites, estações de metrô e ônibus, entre 

outros.  

- Realizar ampla pesquisa antes de aderir a atas de registro de preço visando à confirmação da 

vantajosidade dos valores registrados, seguindo todas as exigências previstas no art. 27 do Decreto nº 

34.509, de 10 de julho de 2013; 

- Instaurar Tomada de Contas Especial, com vistas a apurar as responsabilidades pelo superfaturamento 
constatado nos equipamentos adquiridos; 

- Instaurar processo administrativo, nos termos da Lei Complementar nº 840/2011, com vistas a apurar a 

responsabilidade pelo superfaturamento constatado; 
- Instaurar processo administrativo em desfavor da empresa vencedora do Certame, nos moldes da Lei 

8.666/93 e 9.784/99, com vistas a apurar as irregularidades apontadas neste relatório, garantindo o 

contraditório e a ampla defesa; 
- Adequar os valores dos pagamentos que ainda não foram realizados para compatibilizá-los aos preços 

praticados pelo mercado e aplicar glosas para os pagamentos efetivados e superfaturados; 

- Assumir a responsabilidade pelo monitoramento e gestão da rede sem fio do programa “Sinal Livre”, 
ficando a cargo da Contratada apenas o suporte técnico e manutenção, conforme previsto em edital; 

- Instaurar processo administrativo com vistas à apuração de responsabilidades pela aquisição dos 

equipamentos “ponto de acesso sem fio externo tipo 2”, do software para o seu gerenciamento e do serviço 
de manutenção que ainda não foram utilizados, sem prejuízo de instauração de tomada de contas especial 

em razão do gasto com a aquisição do software e serviços de manutenção sem necessidade; 

- Suspender o pagamento de manutenção dos equipamentos que não estão em funcionamento e dos 
softwares que ainda não tenham utilidade. 

Julho/2015  


