
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº36/2017 – 

DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF 

 

PROCESSO Nº 041.001.077/2015 

 

 

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 29/2015 – 

SUBCI/CGDF. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 2.142.381,71. 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da BSB Ativos: 

 

Total: R$ 2.765.802,80. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

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: 2014 

BSB – ADMINISTRADORA DE ATIVOS S.A. 
 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Ausência de licitação na aquisição de bens e serviços de informática; 

b) Ausência de licitação na locação de microcomputadores; 
c) Inobservância a recomendações dos órgãos de controle na aquisição de licenças proprietárias de 

software; 

d) Ausência de licitação na contratação de serviços de arquitetura e engenharia; 
e) Ausência de documentos e procedimentos na instrução de processo para contratação direta; 

f) Ausência de documentos originais e fiscais, termo contratual, da comprovação da prestação dos serviços 

e do pagamento; 
g) Locação de imóvel para funcionamento do Call Center sem observar as normas de segurança contra 

incêndio e pânico; 

h) Processo de locação de imóvel para funcionamento do Call Center da BSB/Ativos sem a documentação 
devida e os procedimentos legais; 

i) Falha na instrução processual e realização de despesa sem cobertura contratual; 

j) Prejuízo contábil no exercício à conta de aumento de Capital Social pela Controladora. 
                  

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, observar na elaboração de seus projetos básicos a legislação de regência; 

• Aprimorar os controles acerca do acompanhamento da execução do contrato de locação;  
• Evidenciar nos autos a economicidade derivada da locação dos equipamentos; 

• Providenciar estudos técnicos, visando o desenvolvimento de sistemas de informação corporativos 

próprios e a redução das despesas com licenças de uso de programas de computador proprietários, 
mediante implantação de projetos pilotos tendentes à migração para o software livre, baseados no Linux, 

nos termos dos Acórdãos nº 1598/TCU e nº 1521/2003/TCU; 

• 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;  
• Observar na contratação de serviços e obras de engenharia a obrigação legal de formalizar a contratação;  

• Observar ainda a obrigação legal de instruir seus processos de obras e serviços de engenharia com a 

seguinte documentação mínima: projeto básico, planilha orçamentária, prova de responsabilidade técnica 
de profissional de engenharia ou arquitetura, prova de regularidade fiscal distrital, federal e junto ao FGTS 

em fase de habilitação de empresa e no pagamento da despesa;  

• Nomear preferencialmente comissão de servidores para o recebimento de obras e serviços de engenharia 
de valores superiores a R$ 150.000,00, nos termos do Acórdão nº 1454/2003/TCU/Plenário; 

• Instruir os processos administrativos e abster-se de elaborar, suprimir e/ou deixar de exigir 

atos/documentos oficiais, bem como designar executores dos contratos, conforme determinam a Lei nº 
13.303/2016 e o Decreto nº 32.598/2010; 

• Instruir os processos de compras e contratação de serviços, com base no Regulamento de Compras da 

referida empresa e nas diretrizes da Lei nº 13.303/2016;  
• Abster-se de contratar serviços sem a devida assinatura do termo contratual; 

• Fazer constar nos autos a comprovação de entrega dos materiais e/ou serviço; 

• Anexar aos autos a documentação de regularidade fiscal do contratado perante a Fazenda Pública do 
Distrito Federal, ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS e a Fazenda Pública Federal, conforme determina o art. 63 do Decreto nº 32.598/2010; 

• Atender o regulamento de segurança contra incêndio e pânico, aprovado pelo Decreto nº 21.361/2000, as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT, inerentes ao assunto, bem como a Norma 

Técnica nº 007/2011, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal – CBMDF; 

• Instruir os processos administrativos com toda documentação referente aos atos praticados pela 
BSB/ATIVOS, mantendo-os atualizados e com toda documentação numerada e arquivada em ordem 

cronológica dos atos administrativos da sociedade e de terceiros quando for o caso;  

• Firmar, executar e fiscalizar os contratos administrativos, conforme previsto na Lei nº 13.303/2016;  
• Abster-se de firmar contrato de locação com prazo de 60 (sessenta) meses, verificando a possibilidade de 

locar imóveis com contratos de 12 (doze) meses ou inferior a 30 (trinta) meses; 

• Instruir os processos administrativos com toda documentação referentes aos atos praticados pela 
BSB/ATIVOS, bem como pela empresa contratada, mantendo-os atualizados e com toda documentação 

numerada e arquivada em ordem cronológica dos atos administrativos da sociedade e de terceiros;  

• Firmar, executar e fiscalizar os contratos administrativos, conforme previsto na Lei nº 13.303/2016; 
• Estudar meios para ampliar a receita operacional da companhia, reduzindo a dependência do complexo 

financeiro BRB S/A; 

• Estudar a adoção de programas de redução de custos que afetam significativamente o resultado da 
companhia; 

• Aperfeiçoar seus modelos de análise de risco, visando ao reconhecimento de contingências passivas. 
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