
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 44/2017- 

DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF 

 

PROCESSO: 041.000.093/2014 

 

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 188/2015 – 

SUBCI/CGDF. 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Cartão BRB perfaz: 

 

Total: R$ 45.364.092,82 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2011. 

 

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: 2011 

CARTÃO BRB 
 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

 

a) Ausência nos Autos de Comprovantes de Pagamento e de Prestação de Serviços e/ou Aquisição de Bens; 
b) Prestação de Serviços não Previstos em Contrato; 

c) Ausência de Licitação nas Contratações de Empresas para Prestação de Serviços e/ou Aquisição de 

Bens;  
d) Prestação de Serviço sem Justificativa de Preços Compatíveis com o Mercado; 

e) Inobservância de Requisitos Legais para Renovação de Contratos Firmados com Cartão BRB S/A;  

f) Baixa Contábil de Bens Patrimoniais não Localizados sem a Devida Apuração de Responsabilidade. 

 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 

•Autuar processo administrativo, protocolado e numerado, para todas as contratações realizadas pela 

Companhia, a fim de manter registro dos atos administrativos relacionados à execução de despesa com 

aquisições e contratações, bem como dos comprovantes da execução dos serviços contratados; 
• Reunir documentos que comprovem a execução de serviços contratados; 

• Realizar procedimento administrativo a fim de recuperar o valor gasto com despesas não comprovadas; 

• Aceitar e pagar notas fiscais apenas com a descrição, quantidade e valores unitários e totais dos serviços 
prestados; 

• Capacitar os agentes responsáveis pela execução de contratos e de pagamentos;  

• Realizar o levantamento dos valores dos serviços pagos e não previstos em contrato e adotar as medidas 
necessária à recuperação do possível prejuízo; 

• 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 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; e 
• Apresentar justificativa do preço, no caso de contratações diretas permitidas por premissas estabelecidas 

na lei 13.303/2016. 

• Autuar processo administrativo, protocolado e numerado, para todas as contratações realizadas pela 
Companhia, a fim de manter registro dos atos administrativos relacionados à execução de despesa com 

aquisições e contratações, observando, no caso das prorrogações realizadas por meio de termo aditivo da 

Companhia os requisitos estabelecidos no Parecer PGDF nº 1.030/2009 – Procuradoria Administrativa – 
PROCAD. 

• Definir procedimentos de controle dos bens patrimoniais da Cartão BRB, bem como periodicidade para a 

realização dos inventários que viabilizem a confirmação da localização dos bens, estado de conservação, 

documentos de transferências e de cessões de uso; 

• Estabelecer as medidas administrativas a serem adotadas nos casos de desaparecimento, furto/ roubo/ 
desvio e deterioração dos bens patrimoniais, bem como critérios para a realização das baixas contábeis, 

absorção de prejuízo e responsabilização de empregados públicos, na forma da legislação vigente, aplicável 

em cada caso.     
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