
 

PROCESSO N.º 040.001.262/2015 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 101/2017 

– 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 218/2015 – 

SUBCI/CGDF. 

 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 350.292.544,11. 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social e Transferência de 

Renda do DF perfaz: 

 

Total: R$ 24.706.088,54. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 

e Transferência de Renda do DF 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Social e Transferência de Renda do DF, 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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

TRANSFERÊNCIA DE RENDA 
 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) METAS NÃO ATINGIDAS, SUPERESTIMADAS OU INCOMPATÍVEIS; 

b) INFRIGÊNCIA AO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93; 
c) ORDENS DE SERVIÇOS POSTERIORES A REALIZAÇÃO DOS MESMOS; 

d) SERVIÇOS SOLICITADOS EM DESACORDO COM O ESPECIFICADO NO ITEM DA ATA; 

e) SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DIFERENTE DO SOLICITADO; 
f) ORDENS DE SERVIÇOS MAL ESPECIFICADAS E SEM ACOMPANHAMENTO DE 

DOCUMENTAÇÃO ORIGINÁRIAS DOS SERVIÇOS; 

g) DIVERGÊNCIAS NA LISTAGEM DE VEÍCULOS EMITIDA PELO SISGEPAT E A CONSTANTE 
DOS AUTOS; 

h) ÁREA SUPERESTIMADA DE SERVIÇOS SOLICITADOS; 

i) FALHA NA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR; 

j) NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM ELEMENTO DE DESPESA DIVERGENTE DO CONTRATO; 

k) NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL; 
l) DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIRMAÇÃO DOS SERVICOS NÃO CONSTANTES 

DO PROCESSO; 

m) IRREGULARIDADES EM CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
DECORRENTES DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

n) CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO SEM O ATENDIMENTO ÀS NORMAS LEGAIS; 

o) PLANO DE TRABALHO DE CONVENIO MAL ELABORADO/ATRASO NA EXECUÇÃO; 
p) REGISTROS INADEQUADOS NA CONTA DE CONTRATOS. 

  

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; 

• Promover capacitação para os servidores sobre as normas e procedimentos de acompanhamento e 

fiscalização de contratos; 
• Justificar a solicitação de serviços em desacordo com o especificado no Pregão; 

• Verificar quando do pagamento dos serviços se os mesmos estão de acordo com a Ordem de Serviço; 

• Quando da execução contratual solicitar somente serviços que estejam de acordo com os itens licitados, 

sob pena de responsabilização pelos valores indevidamente pagos; 

• Justificar a solicitação de serviços em desacordo com o especificado no Pregão; 

• Cumprir a determinação contida no art. 61 do Decreto nº 32.598/2010, no sentido de verificar, quando do 
pagamento dos serviços, se os mesmos estão de acordo com a Ordem de Serviço; 

• Advertir os executores quanto a impossibilidade de solicitar serviços não especificados no edital do 

pregão; 
• Justificar as divergências entre a listagem de veículos constante da Ordem de Serviço 18/2014 e a emitida 

pelo SisGepat; 

• Apresentar, se existente, documentação dos veículos constante dos autos (baixados, transferidos, doados, 
locados, etc.), visando afastar a possibilidade de prejuízo; 

• Exigir a confecção detalhada de layouts para a solicitação dos serviços; 

• Apurar todos os serviços pagos indevidamente e adotar os procedimentos sumários com vistas à 
restituição desses valores ao erário, se abaixo do valor de alçada, ou instaurar Tomada de Contas Especial; 

• Atentar para o calendário de pagamento de restos a pagar; 

• Utilizar adequadamente o elemento de despesa, atualmente definido pela Portaria nº 135/2016 – SEF, por 
ocasião da licitação, contrato e emissão de notas de empenhos; 

• Anexar aos autos os comprovantes de recolhimento referentes às retenções efetuadas; 

• Orientar os executores de contrato a fazer constar do processo toda a documentação necessária para 
comprovação dos serviços prestados; 

• Atentar para a documentação apresentada pela empresa, fazendo a conferência necessária dos dados e 

solicitando as correções necessárias; 

• Levantar todos os serviços que precisam ser refeitos, acionar a empresa contratada para reparar as falhas 

existentes; 

• Fazer constar nos autos o controle efetivo dos quantitativos de todos os itens previstos nas duas planilhas 
utilizadas, demonstrando sua compatibilidade com o somatório dos itens consignados nas ordens de 

serviço; 

• Realizar processo administrativo a fim de apurar responsabilidades pela execução irregular de contrato de 
obras, e caso seja detectado prejuízos ao erário, instaurar tomada de contas especial; 

• Agir tempestivamente para promover correções necessárias a execução do convênio; 

• Caso ainda esteja vigente, tomar medidas imediatas a fim de que o convênio possa ter o seu andamento 
regular; 

• Melhorar o planejamento e interação com o MTE a fim de evitar a perda de recursos futuros, R$ 
1.908.700, que ainda faltam ser repassados à Secretaria. 

• Efetuar levantamento minucioso dos contratos registrados, tornando inativos os cadastros dos contratos 

com prazo de vigência expirado a fim de reduzir a quantidade de registros desnecessários. 

Agosto/2017 


