
 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 01/2016-
DIAOS/COLES/SUBCI/CGDF 

 
 
 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 
INSPEÇÃO 
 
Trata-se de Inspeção realizada pela 
Controladoria-Geral do Distrito Federal – 
CGDF, tendo por objetivo a análise de atos e 
fatos relacionados à execução de reforma de 
parquinhos em diversas regiões do Guará, no 
âmbito da Administração Regional do Guará, 
nos termos da determinação do Sr. 
Subcontrolador de Controle Interno, conforme a 
Ordem de Serviço nº 21/2016, de 04/02/2016 em 
atendimento ao Regimento Interno do TCDF. 
 
 
 

VALOR AUDITADO 
  
A amostra selecionada para a Inspeção  refere-se 
ao Processo nº 137.000.679/2014, que perfaz o 
valor de: 

 
Total: R$ 149.424,45 
 
PREJUÍZO APURADO 
  
Total: glosa a ser aplicada ao contrato no valor 
de R$ 68.886,18. 
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Administração Regional do Guará –RA X 
 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subcontroladoria de Controle Interno – 
Controladoria Geral do Distrito Federal 
 
 
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 
 
À Secretaria de Estado de Gestão do Território e 
Habitação - SEGETH para conhecimento, 
manifestação e adoção das providências 
pertinentes, bem como cópia ao Tribunal de 
Contas do Distrito Federal – TCDF.  
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RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administração Regional do Guará – RA X,  no 
período de 10/02/2016 a 26/02/2016, objetivando realizar inspeção na execução da reforma de parquinhos 
em diversas regiões do Guará. 
 

Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
 
Mediante as falhas graves encontradas nos subitens 1.1 e 1.2 do Relatório de Inspeção nº 01/2016 – 

DIAOS/COLES/SUBCI/CGDF conclui-se: 

 
As principais constatações foram as seguintes: 
 
a) Execução do objeto com o contrato vencido. 
 
b) Falta de comprovação da execução de serviços constantes da planilha de referência. 
 

Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos: 

Execução de serviços sem cobertura contratual. 

Sobrepreço na planilha de referência da ordem de R$70.986,66. 
 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações ao Gestor da Administração Regional 

do Guará, no seguinte sentido: 

- Instruir o Processo de Reconhecimento de Dívida, conforme o teor dos Decretos nº 36.243, de 2 de janeiro de 2015, n° 

36.755, de 16 de setembro de 2015, n° 37.068, de 20 de janeiro de 2016 e nº 37.120, de 16 de fevereiro de 2016. 

- Abrir procedimento apuratório visando identificar os responsáveis pela autorização de despesa sem cobertura contratual. 

- Notificar as áreas responsáveis pela elaboração de orçamentos e pela fiscalização da necessidade de realizar visitas 

prévias aos locais em que se darão às intervenções, bem como pela necessidade de elaborar relatórios fotográficos que 

comprovem a efetiva execução dos serviços. 

- Realizar o pagamento de R$76.099,81, com glosa de R$68.886,18 em relação aos serviços não executados ou que não 

foram comprovados. 

- Abrir procedimento apuratório visando responsabilizar os servidores pela elaboração de orçamento incompatível com as 

dimensões das reformas, bem como daqueles que atestaram a execução e emitiram recebimento definitivo por serviços não 

executados ou não comprovados. 
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