
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 40/2017 – 

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 36/2015 – 

SUBCI/CGDF e nº 80/2015 – SUBCI/CGDF. 

 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 1.408.315.763,01. 

 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

R$ 23.764,41. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Infraestrutura e 

Serviços Públicos do Distrito Federal, 

supervisora 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 

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. 
 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Comprovação parcial da declaração de bens nas pastas dos conselheiros fiscais; 

b) Ausência da aprovação de Projeto Básico por autoridade competente; 
c) Ausência no edital de licitação e nos contratos de serviços contínuos de cláusulas relativas à retenção 

provisória e mensal de provisões trabalhistas; 

d) Inclusão antecipada do índice de reajuste contratual no objeto da contratação; 
e) Ausência de justificativa fundamentada para os quantitativos das turmas demandados em Projeto Básico; 

f) Ausência das composições de custos unitários dos serviços de poda de árvores; 

g) Não aferição das respectivas tabelas de produtividade utilizadas nas contratações; 
h) Ausência de garantia contratual consoante determinado em contrato; 

i) Emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica do contrato extemporânea à execução contratual; 

j) Acréscimos contratuais fora dos limites legais; 
k) Designação indireta de executor contratual; 

l) Não elaboração dos relatórios bimestrais de acompanhamento dos serviços; 

m) Descumprimento contratual e atrasos na execução do reforço de talude e drenagem de muro; 
n) Diminuição na segurança e saúde dos trabalhadores decorrente de contratação de empresas terceirizadas; 

o) Atrasos na compra dos módulos compactos pelo consórcio gerando atraso significativo na entrega da 

subestação do Noroeste; 
p) Realização do primeiro termo aditivo contratual sem a comprovação de regularidade fiscal; 

q) Atraso no pagamento de faturas pela CEB D ensejando em aplicação de juros de mora contratual; 

r) Ausência de atualização do cronograma físico-financeiro da obra da subestação do Noroeste; 
s) Pagamento por serviço não realizado; 

t) Projeto Básico incompleto; 

u) Itens da planilha orçamentária com descrição genérica ou imprecisa; 
v) Ausência de composição de custo/preço unitário; 

w) Estimativa inadequada de custo por etapas da obra; 

x) Inclusão do item administração local e instalação de canteiro de obras na composição do BDI; 
y) Orçamento do Projeto Básico sem assinatura do profissional responsável; 

z) Não realização de obras contempladas no Plano Plurianual - PPA (2012 – 2015). 

 
RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 

• Realizar processo administrativo para apuração das irregularidades relatadas; 
• Notificar as áreas responsáveis acerca da necessidade de implementar controles para obtenção e 

atualização da documentação necessária para exercer a função de Conselheiro; 
• Notificar as áreas responsáveis acerca da necessidade de melhorar o planejamento e elaboração do edital 

de licitação sobre a definição e utilização correta dos reajustes; 

• Notificar ao Departamento responsável quanto à necessidade da quantificação dos insumos necessários à 
caracterização do serviço de Podas de Árvores em planilha de custo unitário; 

• Notificar as áreas responsáveis pela elaboração da tabela de produtividade e medições de tempo gasto 

para a execução dos serviços terceirizados sobre a necessidade de sua análise e completa aferição; 
• Notificar o executor e demais áreas responsáveis acerca das exigências dispostas em contrato quanto à 

Anotação de Responsabilidade Técnica pelos serviços objeto do contrato; 

• Notificar as áreas responsáveis acerca da necessidade de não formalizar aditivos acima de 25%, em 
desacordo com a Lei 8.666/93; 

• Notificar as áreas responsáveis acerca da exigência de elaboração dos relatórios bimestrais de 

acompanhamento pelo executor contratual; 
• Providenciar para que as medições sejam feitas em rigorosa conformidade com o cronograma físico-

financeiro firmado entre as partes, ao final de cada etapa; 

• Aplicar as sanções à contratada sobre o atraso em destaque, respeitado o contraditório e a ampla defesa; 
• Notificar os projetistas quanto à aderência à Instrução Normativa nº 001/2008 – GRSS desta entidade; 

• Avaliar quanto à possibilidade de treinamento em NR 10 realizada pelo próprio Departamento 

Responsável desta entidade tal como vinha sendo feito anteriormente; 
• Notificar o Departamento Financeiro sobre a necessidade de uma análise gerencial de riscos financeiros 

para fazer face aos compromissos empenhados pela entidade; 

• Determinar a realização de alteração contratual para reduzir os quantitativos orçados a maior; 
• Incluir no processo licitatório todas as composições unitárias que foram utilizadas no orçamento; 

• Notificar as áreas de responsáveis para excluir dos orçamentos os item “administração local e instalação 

de canteiro de obras” da composição do BDI; 
• Notificar as áreas responsáveis, bem como planejar as ações a serem inclusas no PPA e reservar os 

recursos para a sua efetiva implantação. 
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