
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 46/2017- 

DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF 

 

PROCESSO: 041.000.349/2015 

 

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 225/2015 – 

SUBCI/CGDF. 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Cartão BRB perfaz: 

 

Total: R$ 284.436.617,80. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Cartão BRB. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Fazenda 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 

CARTÃO BRB 
 
 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Disponibilização de Passagens Aéreas em Desacordo com o Regulamento de Compras e Contratações; 
b) Realização de Despesas com o Cartão Corporativo com Valores Excedentes ao Fixado no Manual de 

Material, Patrimônio e Serviços Gerais; 

c) Inexistência de Termo Aditivo para Acréscimo de Valores ao Contrato de Prestação de Serviços de 
Envio e Recebimento de SMS;  

d) Pagamento de Serviços sem Dados Suficientes à Comprovação do Serviço Prestado;  

e) Vigência de Contrato de Prestação de Serviço há mais de 17 anos; e 
f) Saldo de R$ 1.217.874,38 na Conta Contábil 1.8.8.92.00.001 – Pagamentos a Identificar. 

 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 
 

• Estabelecer critérios bem definidos sobre a utilização das verbas empresarias segregadas por objetivo, 

como representação social, campanhas de vendas, despesas administrativas, dentre outros; 
• Definir os procedimentos para avaliação das prestações de contas referentes às despesas realizadas com 

cartões corporativos; 

• Instituir mecanismos de controles sobre as prestações de contas referentes às despesas realizadas com 
cartões corporativos; 

• Estabelecer alçadas para autorização de uso do cartão corporativo fora nos limites previamente 

estabelecidos em normativos internos;  
• Firmar termos aditivos na forma prevista no item 4.1, do Regulamento de Compras e Contratações, 

aprovado em 21/08/2014, caso ainda esteja vigente; 

• Por ocasião dos acréscimos e/ou supressões quantitativas do objeto pactuado, observar o percentual 
fixado no § 1º do art. 81 da lei 13.303/2016; 

• Realizar capacitação do pessoal envolvido com contratação e execução de despesa da Cartão BRB, para 

atuarem de acordo com as premissas da Lei nº 13.303/2016, no que se refere aos limites de acréscimos e 
supressões nos contratos; 

• Elaborar mecanismos a fim de garantir que os gestores do contrato emitam e anexem aos processos 

administrativos os relatórios de execução na forma estabelecida no Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, no 
item 2.4 do Capítulo 9, do Regulamento de Compras e Contratações, aprovado em 24/04/2013, atualizado 

em 21/08/2014; 

• Condicionar todos os pagamentos à apresentação dos relatórios de prestação de serviços, emitidos pela 
empresa contratada;  

• Efetuar os pagamentos no prazo estabelecido no contrato; 
• Realizar procedimento licitatório para obras e serviços de engenharia com valor igual ou superior a R$ 

100.000,00, e para os demais serviços e aquisições com valor igual ou superior a R$ 50.000,00, excetuados 

os casos de dispensa e inexigibilidade previstos na Lei nº 13.303/2016; 
• Realizar, a cada reajustamento de preços, pesquisas de mercado para constatar a vantajosidade dos 

serviços prestados;  

• Realizar a identificação e a regularização dos valores constantes na conta contábil 1.8.8.92.00.001 – 
Pagamentos a Identificar. 
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