
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2017 – 

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 Prestação 

de Contas Anual da Unidade acima referenciada, 

conforme Ordem de Serviço nº 29/2014 – 

CONT/STC. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$69.787.735,50. 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Fundação de Apoio à 

Pesquisa perfaz: 

 

Total: R$ 23.519.059,69. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Total: R$ 4.636.228,00. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Fundação de Apoio à Pesquisa do DF. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 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 

 

 

 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO: 2013 

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF 
 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Pagamento a maior a prestador de serviço; 

b) Processos administrativos sem análise de prestação de contas; 
c) Remarcação de passagem sem a devida justificativa; 

d) Ausência de eficácia legal em procedimentos de dispensa/inexigibilidade de licitação; 

e) Controle inadequado de veículos; 
f) Inexistência de manifestação e aprovação da minuta do contrato pela Assessoria Jurídica; 

g) Inexistência de relatório de viagem de colaboradores eventuais; 

h) Carga horária não cumprida pelos colaboradores da contratada; 
i) Adesão a Ata de Registro de Preços sem a devida comprovação de que os preços unitários estimados 

estão compatíveis com os praticados no mercado; 
j) Deficiência na instrução de processos de concessão de diárias; 

k)Deficiências na elaboração, execução e acompanhamento de convênio; 

l) Contratação e execução inadequadas referente ao mapeamento digital do Distrito Federal; 
m) Processos de Sindicância e Tomada de Contas Especial sem andamento; 

n) Inexecução do objeto contratado; 

o) Controles inadequados no almoxarifado; 
p) Ineficiência nos controles dos Bens Móveis; 

q) Impossibilidade de análise da gestão contábil e das recomendações de relatórios anteriores.              

  
RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 

• Apurar responsabilidades peças falhas e irregularidades relatadas; 
• Negociar com o fornecedor a restituição do valor de R$ 6.687,46 pagos indevidamente quando vigorava o 

Contrato nº 01/2013, caso não comprovada a compra de passagem com tarifa promocional ou reduzida;  

• Liquidar e pagar as faturas referentes ao Contrato nº 07/2013; 
• Negociar com o fornecedor a restituição do valor de R$ 2.641,21, caso as faturas já tenham sido 

liquidadas; 

• Adotar medidas visando o aumento do quadro de servidores responsáveis pela análise de prestação de 
contas dos convênios;  

• Implantar um sistema informatizado de gestão dos convênios que permita o controle gerencial da 

Unidade acerca dos processos de prestação de contas; 
• Reaver junto ao servidor, caso não haja justificativa, os valores pagos a título de remarcação de 

passagens; 

• Estabelecer controles de utilização para os veículos de representação da Unidade; 
• Realizar o encaminhamento de minutas de contratos para aprovação pela assessoria jurídica da Unidade;  

• Encaminhar os processos de contratação relativos à adesão a Atas de Registro de Preços para 

manifestação conclusiva da assessoria jurídica; 
• Adotar medidas junto à Contratada para que passe a cumprir jornada de trabalho estipulada;  

• Estabelecer a glosa referente às horas de trabalho pagas, mas não trabalhadas, ou sistema de compensação 

das horas não trabalhadas e pagas; 
• Anexar, em todos os processos de concessão de diárias todos os documentos que comprovem a efetiva 

realização dessas; 

• Inserir nas planilhas de cálculo de concessão de diárias, de forma discriminada, o valor unitário da diária 
com seus respectivos acréscimos concedidos pela legislação vigente; 

• Observar o disposto na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 32.598/2010 e na Instrução Normativa nº 01/2005-

CONT, quando da celebração de convênios no papel de concedente; 
• Suspender a execução do Convênio até que as medidas sejam tomadas; 

• Avaliar a possibilidade de implementação de mapeamento de processos e aplicação da gestão de riscos a 

fim de se proceder a elaboração de atos administrativos observando a tempestividade e a razoabilidade 
devida com vistas a atender o interesse público de forma plena; 

• Instaurar Tomada de Contas Especial, pelo prejuízo estimado aos cofres públicos no montante de R$ 

4.636.228,00 (46,04% das pesquisas não realizadas em um total de R$ 10.070.000,00 pagos);  
• Instaurar procedimento administrativo nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, com vistas a apurar a 

responsabilidade da contratada pelo fornecimento dos produtos em desacordo com o que foi acordado. 

• Definir uma área da Unidade para ser a responsável pelo controle/acompanhamento dos processos 
referentes aos Processos Administrativos Disciplinares, Sindicância e Tomada de Contas Especial;  

• Capacitar tecnicamente os servidores que estarão envolvidos nas comissões citadas; 

• Realizar, com a maior brevidade, a transferência dos equipamentos e sistemas da unidade para o Data 
Center do GDF, conforme previsto no Decreto nº 30.304/2009; 

• Estabelecer rotinas de conciliação periódica entre os controles operacionais e as contas contábeis; 
• Providenciar a transferência ou doação dos bens móveis considerados “inservíveis” existentes na Carga 

Patrimonial da Unidade com a respectiva baixa contábil; 

• Averiguar o desaparecimento dos 228 bens que constavam na Lista de bens Inventariados em 2012 e não 
foram localizados em dezembro de 2013, e se necessário, apurar a responsabilidade pelo ocorrido; 

• Fixar plaquetas de tombamento em todos os bens móveis da Unidade;  

• Estabelecer rotinas de controles sobre os bens móveis da FAP/DF, inclusive com relação à emissão e 

atualização de Termos de Guarda e Responsabilidade e de Movimentação de Bens Patrimoniais.    

Fevereiro/2017 


