
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2017 – 

DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF 

 

 

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 Unidade acima referenciada, 

conforme Ordem de Serviço nº 70/2016 – 

SUBCI/CGDF. 

 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 5.186.319,69. 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Administração Regional 

de Sobradinho II perfaz: 

 

Total: R$ 438.290,11. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Administração Regional de Sobradinho II. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado das Cidades do DF, 

supervisora da Unidade auditada, visando ao 

pronunciamento de que trata o inciso IV do art. 

10 c/c o art. 51 da Lei Complementar nº 1/1994, 

e posterior remessa ao Tribunal de Contas do 

Distrito Federal. 

 

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

 

 

 TOMADA DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO: 2014 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II 
 

 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Assinatura de documento por servidor sem competência legal; 
b) Projeto Básico direcionado para a contratação de artistas específicos; 

c) Ausência de comprovação de valores dos cachês das bandas/artistas; 

d) Inclusão na planilha orçamentária de itens desnecessários a execução da obra; 
e) Planilha Orçamentária em desacordo com o estabelecido no Projeto Básico; 

f) Falhas observadas no evento Via Sacra de Sobradinho II; 

g) Falhas na construção de quadra poliesportiva; 
h) Processo não entregue para analise/impossibilidade de analise da execução contratual. 

  
RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 

• Providenciar a capacitação dos servidores em cursos de licitação e contratos; 
• Capacitar os servidores por meio da sua participação em cursos de Elaboração de projeto básico e Termo 

de Referência; 

• Que doravante, se realize pesquisa de preço de maneira adequada, anexando os documentos 
comprobatórios ao Processo, conforme estabelecido pela Lei nº 8.666/93 e entendimento das Cortes de 

Contas; 

• Justificar a inclusão dos itens apontados nas planilhas orçamentárias, apresentando memória de cálculo 
das quantidades previstas, bem como a competente justificativa de preço;  

• Realizar o planejamento de eventos e sua respectiva contratação com prazo adequado, de modo que se 

obtenha tempestivamente as melhores propostas disponíveis no mercado; 
• Que, se justifique nos autos o emprego de verbas públicas em eventos de cunho religioso, motivando seu 

ato em normativo ou precedente judicial relevante e, caso necessário, submetendo o Processo à consulta 

junto à PGDF; 
• Encaminhar o Processo à Assessoria Técnica da Unidade para que avalie a possibilidade de saneamento 

das irregularidades constatadas; 

• Instaurar procedimento apuratório a fim de identificar os possíveis responsáveis pelas irregularidades 
consignadas 

• Capacitar os servidores no tocante ao cumprimento do disposto no Manual de Gestão de Documentos do 

GDF; 
• Encaminhar o Processo nº 304.000.035/2014 à Assessoria Técnica da Unidade para que avalie a 

possibilidade de saneamento das irregularidades constatadas; 

• Instaurar procedimento apuratório a fim de identificar os possíveis responsáveis pelas irregularidades 
consignadas (desaparecimento do Processo nº 304.000.082/2014 e falhas na instrução do Processo nº 

304.000.035/2014); 

• Designar servidor para que em até 30 dias realize vistoria nas obras e apresente relatório circunstanciado, 
verificando se os serviços foram executados de acordo com as especificações constantes do projeto básico 

e, em caso negativo, oficiar a(s) contratada(s) para que façam os respectivos ajustes. 
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