
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 08/2017 – 

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 192/2015 – 

SUBCI/CGDF. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$38.881.699,00 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Fundação de Apoio à 

Pesquisa perfaz: 

 

Total: R$ 22.685.663,73 

 

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: 2014 

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF 
 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Impropriedades/irregularidades detectadas no Processo nº 193.000.329/2013 quando da análise da 

Prestação de Contas de 2013; 
b) Ausência de ratificação de dispensa de licitação e respectiva publicação no Diário Oficial do Distrito 

Federal; 

c) Instrução processual e acompanhamento de reforma predial de forma deficitária; 
d) Controle inadequado de veículos; 

e) Estabelecimento de convênio sem atender à Instrução Normativa nº 01/2005 – CONT; 

f) Comprometimento do princípio da transparência aplicada a convênio; 
g) Deficiências processuais na concessão de apoio financeiro a primeiros projetos; 

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

i) Irregularidades identificadas em celebração de convênio; 
j) Inconformidades na gestão contábil da unidade; 

k) Informação lançada incorretamente no SIGGO; 

l) Regimento interno da unidade desatualizado; 
m) Ausência de aprovação e publicação do Relatório Anual de Atividades; 

n) Reuniões do Conselho Superior em desacordo com o Regimento Interno da Unidade; 

o) Documentos anexados a processos sem a devida eficácia; 
p) Ausência de ações efetivas para apuração de fatos em Processos Administrativos Disciplinares; 

q) Inexistência de controle sobre processos disciplinares; 

r) Tomadas de Contas Especiais pendentes de instauração; 
s) Deficiências na análise de prestação de contas; 

t) Pontos de auditoria pendentes de atendimento. 

 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 

• Apurar responsabilidades peças falhas e irregularidades relatadas; 
• 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;  

• Instaurar Tomada de Contas Especial pelo prejuízo aos cofres públicos no montante de R$ 4.636.228,00; 
• Enviar ao MPDFT (com cópia para a CGDF), no prazo de 15 dias, as informações sobre os fatos, para 

que, caso entenda pertinente, impetrar as devidas ações penais e civis. 

• Compor as peças processuais, referentes aos procedimentos licitatórios, com todos os requisitos previstos 

na legislação, observando os preceitos estabelecidos no Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, e na Lei nº 

8.666/93, em especial quanto à exigência de ratificação da inexigibilidade e publicação no DODF; 
• Elaborar o Projeto Básico com informações coerentes; 

• Elaborar os Contratos de forma compatível com as informações contidas nos Projetos Básicos; 

• Exigir das empresas contratadas a devida apresentação de garantia; 
• Exigir dos contratados as comprovações dos recolhimentos das obrigações trabalhistas e previdenciárias; 

• Orientar o motorista do referido veículo a preencher o formulário de controle de utilização do automóvel 

de forma a demonstrar o real itinerário e hora de saída e chegada; 
• Readequar o Plano de Trabalho junto à convenente a fim de constar detalhamento mensurável das 

atividades descritas na contrapartida econômica;  

• Exigir dos coordenadores dos projetos que todos os itens constantes nos Quadros de Custos sejam 
especificados de forma detalhada; 

• Elaborar os Termos de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro sem incompatibilidade entre cláusulas; 

• Exigir da Novacap acesso irrestrito às contas correntes/poupança referentes à execução do Convênio nº 
002/2013-NOVACAP; 

• Exigir da Novacap que seja depositado na conta corrente o valor de R$ 342.309,82, referente à 

contrapartida para o ano de 2014; 
• Apurar a responsabilização pela transferência do valor de R$ 3.080.788,36 sem obedecer ao cronograma 

de desembolso. E, caso se entenda necessário, encaminhar o Processo à CGDF; 

• Suspender os repasses de valores até que as recomendações elencadas no presente ponto de auditoria 
sejam atendidas; 

• Realizar fiscalização na NOVACAP com intuito de comprovar in loco que os recursos transferidos estão 

sendo corretamente utilizados; 
• Notificar a convenente que apresente Prestação de Contas no prazo de até 30 dias do que já foi repassado;  

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

fim de que as irregularidades identificadas no referido convênio não se repitam; 
• Identificar a natureza dos saldos em aberto, providenciar a regularização e, se for o caso, a baixa dos 

saldos; 

• Incluir no sistema SIGGO todas as informações de forma fidedigna aos dados constantes nos Processos; 
• Realizar ações no sentido de regulamentar e publicar o Regimento Interno da Unidade de acordo com sua 

nova estrutura administrativa; 

• Instituir procedimento de controle/acompanhamento dos processos referentes a Sindicância, Processos 
Administrativos Disciplinares e TCE; 

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

fim de otimizar os procedimentos relativos às análises de prestação de contas; 

Fevereiro/2017 


