
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 31/2017- 

DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF 

 

PROCESSO 041.000.091/2014 

 

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 205/2014 – 

CONT/STC. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 10.818.000,00. 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Cartão BRB perfaz: 

 

Total: R$ 18.890.932,61 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2009. 

 

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: 2009 

CARTÃO BRB 
 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Despesas efetuadas com o cartão corporativo em dissonância com a norma; 

b) Falhas na licitação e na fiscalização referente à contratação de serviços de publicidade; 
c) Inobservância às normatizações relativas às contratações/despesas no setor público;  

d) Fragilidade no sistema de controle patrimonial da entidade. 

 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 

• Detalhar a forma de prestar contas, especificando o motivo da despesa, e determinar que os beneficiários 
se manifestem expressamente quando utilizarem o Cartão Corporativo; 

• Anexar cópias dos cupons fiscais à Prestação de Contas do Cartão Corporativo, a fim de não perder as 

informações neles contidos; 
• Instruir e seguir, de maneira criteriosa, os instrumentos preliminares à realização de licitações públicas, 

tais como: projeto básico, pesquisa de mercado, orçamento detalhado, minuta de contrato e edital, de forma 

que, se configure apropriadamente o interesse da Administração; 
• Fazer constar nos autos, referente a serviços contratados/prestados, os comprovantes atualizados do 

recolhimento dos encargos fiscais e a documentação de regularidade social e trabalhista;  

• Fazer constar dos processos de contratação os documentos e/ou relatórios produzidos pelo executor do 
contrato, de forma a comprovar a execução dos serviços, em obediência ao art. 41, inciso II, e § 5º, incisos 

I ao IX, do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010; 

• 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, bem como observar as formalidades 

nela previstas; 
• Constituir comissão especialmente designada para fazer o levantamento do inventário patrimonial. 

• Declarar que o levantamento implicou em averiguação in loco da existência real dos bens móveis 

• Elaborar demonstrativo das incorporações, transferências e desincorporações de bens patrimoniais 
ocorridas no período; bem como relatório das irregularidades apuradas e das condições de guarda e uso dos 

bens. 
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