
 

PROCESSO 040.001.246/2015 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA N º 69/2017 

– 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 Tomada 

de Contas Anual da Unidade acima referenciada, 

conforme Ordem de Serviço nº 07/2016 – 

SUBCI/CGDF. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE  

 

Total: R$ 472.294.840,68. 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame da 

Secretaria de Estado de Planejamento e 

Orçamento do DF perfaz: 

 

Total: R$ 63.831.945,22. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Planejamento e 

Orçamento do DF. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Planejamento e 

Orçamento do Distrito Federal, 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 

 

 

TOMADA DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO: 2014 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

DO DISTRITO FEDERAL 

 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) METAS NÃO ATINGIDAS OU SUBESTIMADAS OU INCOMPATÍVEIS; 

b) AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE GLOSA REFERENTE À FALHA NA ENTREGA DE MATERIAL 
DE LIMPEZA; 

c) VALORES INDICADOS PARA GLOSAS DIVERGENTES; 

d) FALHA NA DETERMINAÇÃO DA ABRANGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL; 
e) MOROSIDADE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, LEVANDO À PRORROGAÇÃO 

EXCEPCIONAL E CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL; 

f) DIVISÃO DO OBJETO EM LOTES, ACARRETANDO POSSÍVEL PERDA DE ECONOMIA DE 
ESCALA; 

g) AUSÊNCIA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DIRIGIDOS AOS EXECUTORES DO CONTRATO; 

h) IMÓVEIS FUNCIONAIS RESIDENCIAIS DESOCUPADOS OU COM OCUPAÇÃO IRREGULAR; 

i) FALHAS DETECTADAS NA GESTÃO PATRIMONIAL; 

j) AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CAPACITADO PARA ATESTAR DEMONSTRATIVOS 

CONTÁBEIS. 
                  

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 
• Instituir instrumento formal de monitoramento das ações programadas, com envolvimento das áreas 

responsáveis pela execução, de modo a detectar e corrigir as falhas para que as metas das ações dos 

programas sejam atingidas; 
• Determinar à Comissão Executora de Contratos o cumprimento de forma adequada de suas 

responsabilidades, exigindo, no caso concreto, a determinação do valor a ser glosado, sob pena de apuração 
de responsabilidades; 

• Determinar à Comissão Executora de Contratos o cumprimento de forma adequada de suas 

responsabilidades, exigindo, no caso concreto, a conclusão sobre qual valor de fato deve ser glosado, sob 
pena de apuração de responsabilidades; 

• Reforçar junto às áreas técnicas envolvidas a importância da elaboração de projeto básico que contemple 

todos os itens necessários à manutenção da frota de veículos desta Secretaria; 
• Adotar medidas para dar celeridade à conclusão do processo regular de licitação para prestação de 

serviços de bombeiros particulares (brigadistas); 

• Aprimorar o planejamento de suas contratações, de modo a evitar prorrogações excepcionais, 

contratações emergenciais ou desfavoráveis para a Administração, sob pena de instauração de processo 

administrativo para apuração de irregularidades; 

• Realizar procedimento administrativo a fim de apurar responsabilidade pela divisão sem justificativas do 
mesmo objeto licitado em lotes; 

• Avaliar a vantajosidade da manutenção do contrato em tela e, em caso negativo, proceder a novo 

procedimento licitatório; 
• Realizar gestões junto à Escola de Governo do Distrito Federal, no sentido de se disponibilizar cursos 

visando à capacitação de servidores para o desempenho da função de executor de contratos; 

• Efetuar gestões junto às instâncias envolvidas, visando dar celeridade à regularização e à ocupação dos 
imóveis citados; 

• Efetuar gestões no sentido de realizar manutenções de bens imóveis e localizar bens móveis não 

localizados, sob pena de apuração de responsabilidade e tomada de contas especial pela perda dos bens; 
• Informar as providências adotadas para sanar as considerações apontadas no Relatório elaborado pela 

Subsecretaria de Contabilidade da SEFDF. 
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