
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA ESPECIAL 

Nº 01/2017-DINTI/COLES/COGEI/SUBCI-

CGDF – PROCESSO Nº 480-000.531/2015 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de Auditoria Especial realizada pela 

CGDF, tendo por objetivo verificar a 

conformidade de contratos de bens e serviços de 

Tecnologia da Informação à legislação vigente, 

bem como avaliar a execução desses contratos 

quanto aos aspectos de eficácia, eficiência e 

economicidade. 

 

A ação de controle decorre consoante as Ordens 

de Serviço n.º 186/2015, de 04/08/2015, no 

228/2015, de 28/09/2015, nº 250/2015, de 

06/11/2015 e 40/2016, de 18/03/2016. 

 

VALOR AUDITADO 

  

01 processo (04 volumes) de contratação de 

serviços de manutenção de ambiente 

tecnológico, no valor total de R$ 2.893.287,84, 

01 processo (20 volumes) de contratação para 

aquisição de solução para implantação de 

sistema de vídeo monitoramento em cidades do 

DF, com fornecimento de materiais e 

equipamentos, incluindo instalação, treinamento 

e manutenção, no valor total de R$ 

26.399.977,21. 

 

Total: R$ 29.293.265,06 

 

PREJUÍZO APURADO PARA OS ITENS 

ANALISADOS 

  

Valor: R$ 980.240,60 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz 

Social. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria 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, à 

Subcontroladoria de Correição Administrativa 

da CGDF para providências. 

 

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

 

AUDITORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 

SSP/DF 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados durante o período de 05/08/2015 a 04/12/2015, por amostragem, 
e os exames foram adstritos aos processos de contratação de bens e serviços de Tecnologia da Informação. 

Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
 
Conclui-se que a gestão dos contratos da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal apresentou 

irregularidades nas fases de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gerenciamento Contratual.. 
 

As principais constatações foram as seguintes: 

 

a) cópia do Termo de Referência de outro órgão; 

b) inconformidades no Planejamento da Contratação; 
c) falha na integração da SSP/DF com os demais Órgãos Públicos envolvidos; 

d) descumprimento do Edital do Pregão Eletrônico nº 27/2012-SSP/DF; 

e) execução de atividades inexistentes na ata original; 
f) inconformidades no catálogo de serviços; 

g) dificuldade de rastreamento dos serviços prestados; 

h) produtos previstos na proposta de preços substituídos na entrega; 
i) pagamentos por serviço não concluído (projeto de rede de fibra óptica); 

j) ausência de documento oficial da SSP/DF autorizando a execução dos serviços; 

k) execução dos serviços sem a licença expedida pela Segeth; 
l) execução de atividades fora do escopo contratual; 

m) pagamento a maior pelo número de licenças do software de gerenciamento de câmeras; 

n) vandalismo e furto. 
 

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

 
a) riscos quanto à eficácia e à eficiência da contratação; 

b) riscos financeiros e de diminuição da qualidade dos serviços prestados; 

c) aquisição de câmeras além do previsto; 
d) consumo prematuro da quantidade de fibra óptica adquirida; 

e) impossibilidade de gravação de todas as imagens produzidas pelas câmeras adquiridas para o período 

estipulado no TR; 
f) atraso na execução do cronograma; 

g) ausência de implantação do CMR-Brasília; 

h) impossibilidade de comprovação das características técnicas dos produtos; 
i) adjudicação do certame sem a verificação de toda a documentação correspondente; 

j) contratação direta de empresa; 

k) risco de pagamento de serviços acima do valor de mercado; 
l) dificuldade de monitoramento do contrato; 

m) projeto de fibra óptica não entregue de forma adequada; 

n) ilegalidade da obra e riscos ao uso e ocupação do solo; 
o) impacto na eficiência e eficácia da solução de vídeo monitoramento; 

p) sobra de unidades de suporte (postes/braços metálicos) e equipamentos de NO-BREAK; 

q) prejuízo por atos de vandalismo e furto. 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações, no seguinte sentido: 
 

- notificar as áreas envolvidas nos processos de contratação para que passem a observar à necessidade de 

elaboração dos documentos (artefatos) da fase de Planejamento da Contratação, devidamente ajustados e 
compatíveis com as necessidades da Secretaria de Segurança Pública e Paz Social – SSP/DF; 

- notificar as áreas envolvidas nos processos de contratação para evitarem a mera cópia adaptada do termo 

de referência de outro órgão público; 
- exigir da contratada que o Projeto de Rede de Fibra Óptica seja entregue antes do início das obras; 

- exigir da empresa contratada a entrega dos projetos técnicos, referentes aos itens 10.2.31, 10.2.39 e 

10.2.40, conforme especificação do TR; 
- realizar a apuração do custo dos equipamentos efetivamente entregues em relação aos previstos na 

planilha de formação de preços, itens 10.2.4, 10.2.5 e 10.2.6, bem como efetuar a glosa nos casos em que 

se constatar preço inferior; 
- apurar a responsabilidade pelo pagamento antecipado dos Projetos de Rede de Fibra; 

- exigir da empresa contratada a substituição dos equipamentos entregues, no atendimento dos itens 10.2.7 

- 10.2.8 do Termo de Referência, pelos especificados na planilha de formação de preços, sob pena de 
aplicação de penalidades previstas no Decreto nº 26.851/2006; 

- Apurar a responsabilidade da empresa contratada por descumprimento de obrigações assumidas no 

contrato; 
- apurar responsabilidade da empresa contratada pela execução dos serviços sem a autorização oficial da 

SSP/DF, em desrespeito ao TR; 

- iniciar a execução das fases pendentes somente após a aprovação dos projetos de rede de fibras óptica, 
conforme condições do TR; 

- instaurar procedimento administrativo para fins de apuração dos responsáveis pela solicitação de 

atividades não previstas no objeto contratual; 
- instaurar processo administrativo, face à divergência de informações entre o Termo de Referência e a 

resposta fornecida pelo gestor ao IAC nº 01/2016, a fim de avaliar, de maneira conclusiva, as quantidades 

necessárias e os valores individuais das licenças dos módulos que compõem o item 10.2.41; 
- Instaurar procedimento de tomada de contas especial para fins de apuração do prejuízo causado pelos atos 

de vandalismo e furto identificados pelo Grupo de Trabalho da SSP/DF. 
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