
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº35/2017 – 

DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF 

 

PROCESSO Nº 041.001.117/2014 

 

 

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 29/2015 – 

SUBCI/CGDF. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 383.100,57. 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da BSB Ativos: 

 

Total: R$ 272.340,20. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2011. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

BSB Administradora de Ativos S/A. 

 

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 

BSB – ADMINISTRADORA DE ATIVOS S.A. 
 

 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Ausência de realização de Certame Licitatório na contratação de serviços; 
b) Dispensa de Licitação na locação de imóvel em desacordo com a legislação; 

c) Dispensa injustificada de documentação de habilitação fiscal de locador; 

d) Inobservância a norma técnica ABNT na estimativa de preços visando à locação de imóvel; 
e) Elaboração de Projeto Básico em desacordo com a legislação; 

f) Inobservância ao princípio da segregação de funções; 

g) Ausência de prova de regularidade fiscal de credor no pagamento da despesa; 
h) Não localização de bens patrimoniais; 

i) Reversão de prejuízo no exercício à conta de aumento de capital social. 
                  

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 
• 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 BSB Ativos, para 

atuarem de acordo com as premissas da Lei nº 13.303/2016; 

• Observar no pagamento da despesa a exigência legal de comprovação da regularidade fiscal dos credores, 
nos termos da legislação de regência referida no presente subitem; 

• Doravante, abster-se de empregar ato de dispensa de licitação na locação de imóvel que não apresente 

requisito de unicidade, adotando o devido certame licitatório, quando o objeto da locação se mostrar 
ofertado em amplo mercado concorrencial; 

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

na lei 13.303/2016; 
• Doravante, observar em seus atos licitatórios a exigência da documentação de habilitação fiscal de 

licitantes, conforme referido no presente subitem; 

• Observar, doravante, na anexação de laudos de avaliação de preços de metro quadrado de imóvel objeto 
de locação, o cumprimento da norma técnica ABNT referida no presente subitem, bem como as 

disposições contidas no Decreto distrital nº 33.788, de 13/07/2012; 

• Doravante, observar na elaboração de seus projetos básicos a legislação de regência referida no presente 
subitem;  

• Realizar preferencialmente pregão para a aquisição de bens e serviços de informática, anexando a 

justificativa correspondente, caso não seja viável, conforme art. 32, inciso IV da lei 13.303/2016; 
• Observar o princípio da segregação de funções na elaboração de projetos básicos para aquisição de bens, 

serviços ou obras de engenharia; 

• Realizar capacitação do pessoal envolvido com contratação e execução de despesa da BSB Ativos, para 
atuarem de acordo com as premissas do Estatuto Jurídico das empresas públicas e das sociedades de 

economia mista; 

• Providenciar, se já não o fez, a localização dos bens referidos no presente subitem;  
• Em caso de não localização dos bens listados, adotar as medidas necessárias a fim de garantir a reposição 

do dano;  

• Estudar meios para ampliar a receita operacional da companhia;  
• Analisar a tempestividade da adoção de programas de redução de custos que afetam significativamente o 

resultado da entidade.  
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