
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 52/2017 – 

DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF 

 

PROCESSO Nº 041.000.611/2014 

 

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, 

nos termos da determinação do Senhor 

Subsecretário de Controle Interno, conforme 

Ordem de Serviço nºs 66/2015-SUBCI/CGDF, 

de 20/03/2015 e 115/2015-SUBCI/CGDF, de 

06/05/2015. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

R$ 22.201.387,28 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Corretora de Seguros 

BRB S/A. 

 

Total: R$ 8.342.036,83 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2010. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

BRB –Administradora e Corretora de Seguros 

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: 2010 

BRB – ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A 

 

 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

 

a) Ausência de Apresentação de Garantia;  

b) Emissão de Nota Fiscal Antecipadamente à Prestação dos Serviços; 

c) Ausência de Comprovantes de Recebimento de Bens e Prestação de Serviços; 
d) Ausência de Documentação Trabalhista Exigida em Contrato para Embasar Pagamentos; 

e) Ausência de Atestado de Recebimento em Nota Fiscal; 

f) Ausência de Parecer Jurídico; 
g) Adesão à Ata de Registro de Preços em Desacordo com a Legislação; 

h) Contratação de Prestação de Serviços em Inobservância aos Princípios da Competitividade, da Isonomia 

e da Impessoalidade. 

 

                 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA:  

 

• Instruir a área responsável quanto à necessidade da  exigência  da garantia de todas contratações de obras, 

serviços e compras, quando prevista no instrumento contratual, bem como em suas renovações, e juntar  ao 
processo, de acordo com o art. 56 da Lei nº 8.666/93;  

• Alertar o executor do contrato para o estabelecido no inciso II, do art. 13, arts. 41 e 63 do Decreto n° 

32.598/2010, e o art. 67 da Lei n° 8.666/93, que dispõem sobre acompanhamento e fiscalização da 
execução contratual, bem como sobre a regular liquidação da despesa como condição indispensável para o 

pagamento; 

• Comprovar, e incluir nos autos, a prestação de serviços e o recebimento de bens da Companhia; 
• Solicitar das empresas contratadas pela Corretora de Seguros BRB todas as documentações exigidas em 

contrato, como condição indispensável ao pagamento dos serviços; 

• Alertar os gestores dos contratos acerca da possibilidade de a Corretora vir a ser responsabilizada 
subsidiariamente por eventuais questões trabalhistas suscitadas pelos prestadores de serviços 

• Realizar o pagamento pela prestação de serviços ou aquisição de bens somente após a comprovação da 

entrega, por meio de atestado de recebimento nas notas fiscais, por parte do responsável; 
• 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 Cartão BRB, para 

atuarem de acordo com as premissas do Estatuto Jurídico das empresas públicas e das sociedades de 

economia mista; 

• Instruir os processos com os documentos necessários que atendam às formalidades legais e que 

proporcionem uma maior transparência às contratações relativas a registro de preços; 
• Observar os requisitos essenciais para realização de adesão à ata de registro de preços, conforme 

estabelecido no Decreto nº 34.509/2013; 

• Evitar a remessa de cartas-convite a empresas que tenham sócios em comum ou que apresentem relação 
de parentesco entre eles, por constituir afronta aos princípios insculpidos no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, 

especialmente os da competitividade, da isonomia e da impessoalidade.   
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