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Senhora Diretora, 

Apresentamos os resultados dos trabalhos de auditoria de conformidade 

com a finalidade de examinar a Tomada de Contas Anual da unidade acima 

referenciada, nos termos da determina9きo do Senhor Controlador- 

Geral, conforme Ordem de Servi9o n。  62/20 12 - CONT/STC. 

I - ESCOPO DO TRABALHO 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administra9o 

Regional do Lago Norte, no perodo de 07/03/2012 a 21/03/2012 objetivando verificar a 

conformidade das contas da Administra9ao Regional do Lago Norte, no exercicio de 

2011. 

Nao foram impostas restri96es quanto ao m6todo ou a extensao de nossos 

trabalhos. 

A auditoria foi realizada por amostragem visando avaliar e emitir opinio 

sobre os atos de gestao dos responsaveis pela Unidade, ocorridos durante o exercicio de 

2011, sobre as gest6es or9amentria, contabil, financeira, patrimonial e de suprimentos. 

Foi realizada reuniao de encerramento em 20/09/2012, com os dirigentes 

da Unidade, para apresenta叫o das constata96es apontadas pela equipe de trabalho. Na 
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referida reuni乞o foi lavrada o documento Reuniao de Encerramento de Auditoria, 

acostado a s fis. 156/1 64 do processo. 

referida reunião foi lavrada o documento Reunido de Encerramento de Auditoria, 

acostado As fls. 156/164 do processo. 
II - EXAME DAS PECAS PROCESSUAIS - EXAME DAS PEÇAS PROCESSUAIS 

Constam dos autos os documentos e informa96es exigidas pelos art. 140, 
142 e 148 ou 144, 146 e 148, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito 

Federal, aprovado pela Resolu9ao 3 8/90 - TCDF. 

Constam dos autos os documentos e informações exigidas pelos art. 140, 

142 e 148 ou 144, 146 e 148, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, aprovado pela Resolução 38/90 - TCDF. 

III - IMPACTOS NA GESTAO III - IMPACTOS NA GESTÃO 

Na sequ6ncia serao expostos os resultados das anhlises realizadas na 

gesto da Unidade. 
Na sequência serão expostos os resultados das andlises realizadas na 

gestão da Unidade. 

1- GESTAO ORCAMENTARIA 1 - GESTA0 ORÇAMENTARIA 

1.1 - EXECUCAO ORCAMENTARIA 1.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A Lei Or9ament自ria Anual de 2011, n.。  4.533, de 30 de dezembro de 

2010, destinou a Administra9ao Regional do Lago Norte/RA-Vill o montante de 
R$ 1.5 12.040,00 em cr6ditos oramenthrios, os quais, ap6s altera96es, resultaram em 
uma despesa autorizada no montante de R$ 896.206,00. 0 total empenhado foi da 
ordem de R$ 690.62 1,16, equivalente a 45,67% da dota頭o inicial, conforme 

demonstrado a seguir: 

A Lei Orçamentdria Anual de 2011, n.° 4.533, de 30 de dezembro de 
2010, destinou A Administração Regional do Lago Norte/RA-VIII o montante de 

R$ 1.512.040,00 em créditos orçamentários, os quais, após alterações, resultaram em 
uma despesa autorizada no montante de R$ 896.206,00. 0 total empenhado foi da 
ordem de R$ 690.621,16, equivalente a 45,67% da dotação inicial, conforme 

demonstrado a seguir: 

Descrição RS 

a) - Dotação Inicial 1.512.040,00 

b) - Alterações 129.910,00 

c) - Movimentação de Crédito (-)555.000,00 

d) - Dotação Autorizada 1.086.950,00 

e) - Crédito Bloqueado 190.744,00 

O - Despesa Autorizada 896.206,00 

g) - Total Empenhado 690.621,16 

h) - Pré — Empenhado 0,00 

i) - Crédito Disponível 205.584,84 

j) - Empenho a liquidar 0,00 

k) - Empenho liquidado 690.621,16 

1) - Total Pago 690.321,86 

m) - Empenhos a pagar 299,30 
SI000/DISCOVERER SIGGO/D1SCOVERER 
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Foi liquidado o montante de R$ 690.621,16, restando saldo disponivel de 

R$ 205.584,84, de acordo com o Relat6rio TCA n.。  33/2011, anexo a s fis. 04 a 14, 

emitido pela Gerencia de Tomada de Contas, da Diretoria-Geral de Contabilidade da 
Subsecretaria do Tesouro, a qual se manifestou favoravel a regularidade das contas dos 
ordenadores de despesas e responsaveis por dinheiros, valores e bens p貢blicos, exceto 

quanto aos processos de notificaao com base no art. 136, do Decreto 32.598/11, em 

diligencia, que sero objeto de analise a parte. 

Foi liquidado o montante de R$ 690.621,16, restando saldo disponivel de 

R$ 205.584,84, de acordo com o Relatório TCA n.° 33/2011, anexo as fls. 04 a 14, 

emitido pela Gerência de Tomada de Contas, da Diretoria-Geral de Contabilidade da 
Subsecretaria do Tesouro, a qual se manifestou favordvel regularidade das contas dos 
ordenadores de despesas e responsáveis por dinheiros, valores e bens públicos, exceto 

quanto aos processos de notificação com base no art. 136, do Decreto 32.598/11, em 

diligência, que serão objeto de andlise parte. 

2- GESTAO FINANCEIRA 2 - GESTÃO FINANCEIRA 

2.1 - LICITACOES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 
Os valores empenhados pela Regiao Administrativa do Lago Norte, para 

a execu9乞o dos programas de trabalho previstos para o exercicio de 2011 alcan9aram o 
montante de R$ 690.621,16, distribuidos nas modalidades de licita9do, mostradas na 

Tabela e no gr自fico abaixo: 

2.1 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 
Os valores empenhados pela Regido Administrativa do Lago Norte, para 

a execução dos programas de trabalho previstos para o exercicio de 2011 alcançaram o 
montante de R$ 690.621,16, distribuidos nas modalidades de licitação, mostradas na 

Tabela e no gráfico abaixo: 

Recursos empenhados por modalidade de licitação na RA VIII 

NÚMERO DE 
ORDEM 

MODALIDADE DE 
LICITAÇÃO 

VALOR 
2011(R$) 

02 Convite 1.884,22 
03 Tomada de Preços - 
04 Concorrência - 
05 Dispensa de Licitação 248.331,57 
06 Inexigível 167.737,06 
07 Suprimento de Fundos - 
08 Pregão 200.250,73 
09 Adesão A Ata de 

Registro de preços 
91,30 

lo Concurso 72.326,28 
TOTAL 690.621,16 

Distribui9io em percentuais dos recursos empregados nas modalidades de licita9三o, RA-Vill. Distribuição em percentuais dos recursos empregados nas modalidades de licitagao, RA-VW. 
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Constatou-se que os maiores valores empenhados pela RA VIII- Lago 

Norte foram por meio de Dispensa de Licita戸o (36,0%), Pregdo (29%), Inexigibilidade 
(24%) e Concurso (11%), situa96es de Convite (2%) e Adesao a Ata de Registros de 

Pre9o (1%), juntas alcan9aram menos de 1,0% do total dos recursos empenhados no 

exercicio de 2011. 

Constatou-se que os maiores valores empenhados pela RA VIII- Lago 
Norte foram por meio de Dispensa de Licitação (36,0%), Pregão (29%), Inexigibilidade 
(24%) e Concurso (11%), situações de Convite (2%) e Adesão Ata de Registros de 

Preço (1%), juntas alcançaram menos de 1,0% do total dos recursos empenhados no 

exercicio de 2011. 

Examinamos por amostragem, alguns processos de licita9ao, convites, 

dispensa e adesao a ata de registro de pre9os com o objetivo de verificar a legalidade 
dos atos praticados pela RA XVII - Lago Norte, com vistas a avaliar a eficincia da 

gestao, dentro dos principios norteados pela Lei n.。  8.666/1 993 e suas altera96es. 

Examinamos por amostragem, alguns processos de licitação, convites, 

dispensa e adesão ata de registro de preços com o objetivo de verificar a legalidade 

dos atos praticados pela RA XVII - Lago Norte, com vistas a avaliar a eficiência da 
gestão, dentro dos principios norteados pela Lei n.° 8.666/1993 e suas alterações. 

PROCESSO OBJETO MODALIDADE VALOR R$ 

149.000.317/2011 
Contratação de atração cultural 
para evento do projeto Lago 
Norte faz Cultura 

INEXIGIBILIDADE 25.000,00 

149.000.319/2011 
Contratação de atração cultural 
para evento do projeto Lago 
Norte faz Cultura 

INEXIGIBILIDADE 10.000,00 

149.000.320/2011 
Contratação de atração cultural 
para evento do projeto Lago 
Norte faz Cultura 

INEXIGIBILIDADE 5.000,00 

149.000.236/2011 

Contratação 	de 	serviço 	de 
locação 	de 	som, 	iluminação, 
palco, 	banheiros 	quimicos, 
tenda piramidal e gerador de 
450kwa para as comemorações 
do Aniversário do Lago Norte 

ADESÃO A ATA 
DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

110.998,00 
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149.000.380/2011 

Contratação 	de 	serviço 	de 
locação 	de 	som, 	iluminação, 
palco, 	banheiros 	químicos, 
tenda 	piramidal 	para 	o 
campeonato de skate de mini 
ramp denominado Overmeeting 

ADESÃO A ATA 
DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

74.994,00 

3- GESTAO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVICOS 3 -  GESTA0 DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 

3.1 - AUS血NCIA DE AMPLA PESQUISA DE PRECOS 3.1 - AUSÊNCIA DE AMPLA PESQUISA DE PREÇOS 

Constatou-se que nos Processos de inexigibilidade de licita叫o 

n。  149.000.317/2011 empresa M6veis Coloniais de Acaju Produ96es Artisticas Ltda, 

CNPJ 10.323.356/0001・10, n。  149.000,319/2011- empresa Ossos do Oficio - Confraria 

Das Artes CNPJ 05.286.859/0001-22 e n。  149.000.320/2011 - empresa Rio Amazona 
Produ96es Ltda, Me CNPJ 03.753.937/0001-26, cujos objetos versam sobre a 

solicita9ao de atra戸o cultural para o evento do projeto Lago Norte faz Cultura ー  
Anivers自rio do Lago Norte, inexistem a comprova9ao de ampla pesquisa de pre9os de 
mercado, com no minimo 03 or9amentos, conforme determinam as Decis6es 

nos 9.613/1995, 8.661/1996 e 1.565/2007. 

Constatou-se que nos Processos de inexigibilidade de licitação 
n° 149.000.317/2011 empresa Móveis Coloniais de Acaju Produções Artísticas Ltda, 
CNPJ 10.323.356/0001-10, n° 149.000.319/2011- empresa Ossos do Oficio - Confraria 
Das Artes CNPJ 05.286.859/0001-22 e n° 149.000.320/2011 - empresa Rio Amazona 
Produções Ltda, Me CNPJ 03.753.937/0001-26, cujos objetos versam sobre a 
solicitação de atração cultural para o evento do projeto Lago Norte faz Cultura - 
Aniversdrio do Lago Norte, inexistem a comprovação de ampla pesquisa de preços de 
mercado, com no mínimo 03 orçamentos, conforme determinam as Decisaes 
n's 9.613/1995, 8.661/1996 e 1.565/2007. 

No constam nos processos supracitados pesquisas de pre9os de mercado 
que demonstrem que os valores pagos pela Administra9ao estao de acordo com aqueles 
praticados no mercado. Vale ressaltar que se encontram anexados aos processos apenas 
notas fiscais referentes a outros eventos realizados pelas bandas contratadas, entretanto, 
tal documenta9ao nao 6 suficiente para comprovar que foi cumprida essa exigencia 

legal. 

Não constam nos processos supracitados pesquisas de preços de mercado 
que demonstrem que os valores pagos pela Administração estão de acordo com aqueles 
praticados no mercado. Vale ressaltar que se encontram anexados aos processos apenas 
notas fiscais referentes a outros eventos realizados pelas bandas contratadas, entretanto, 
tal documentação não é suficiente para comprovar que foi cumprida essa exigência 
legal. 

O Parecer n。  393/2008 PROCAD/PGDF tamb6m informa em seu item 

2.6 que a Administra叫o deverd comparar os pre9os cobrados com aqueles praticados 
por artista de semelhante consagra9ao na critica especializada e/ou opiniao publica. 

Assim, ficou demonstrado que a Unidade n乞o primou pela busca de 

pre9os referenciais criteriosamente estabelecidos para o presente processo licitat6rio 
mediante amplia9ao e diversifica9ao das fontes de informa96es coletadas, pois quanto 
maior o numero de informa96es mais pr6ximo e condizente com a realidade do mercado 

estar os pre9os estimados. 

0 Parecer n° 393/2008 PROCAD/PGDF também informa em seu item 
2.6 que a Administração devera comparar os preços cobrados com aqueles praticados 
por artista de semelhante consagração na critica especializada e/ou opinião pública. 

Assim, ficou demonstrado que a Unidade não primou pela busca de 
preços referenciais criteriosamente estabelecidos para o presente processo licitatório 
mediante ampliação e diversificação das fontes de informações coletadas, pois quanto 
maior o número de informações mais próximo e condizente com a realidade do mercado 

estard os preços estimados. 

Manifesta9豆o do Gestor Manifestação do Gestor 

Por meio do Oficio n。  680/2014 - GAB一  RA-X VIII, de 16 de outubro de 

2014, foi encaminhada a seguinte justificativa 
Processos 149.000.317/2011, 149.000.319/2011 e 149.000.320/2011 

Por meio do Oficio n° 680/2014 - GAB -RA-XVIII, de 16 de outubro de 

2014, foi encaminhada a seguinte justificativa: 
Processos 149.000.317/2011, 149.000.319/2011 e 149.000.320/2011 
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N谷o havia, na d poca dos processos acima citados, o Manual do Gestor para 
Contrata9ao Artstica, referente ao Sistema de Cadastro - SISCULT, 
implantado a partir do Decreto Distrital n。  34.577, de 15 de agosto de 2013. 
Vale ressaltar que esta Administra叫o Regional do Lago Norte (RA XVIII)d 
composta, desde a sua cria戸o, em sua maioria, por servidores sem vinculo, 
ou seja, apenas comissionados, os quais, muitas vezes, nao tm qualquer 
preparo para o cargo p丘blico que exercem. Nao h' capacita戸o para o 
exercicio do cargo, e caso haja, nao h interesse, visto se tratar de fun96es 
politicas. Na realidade, a politica d o foco (na realidade) das Administra96es 
Regionais do Distrito Federal, por esse motivo. 
O Regimento interno desta RA XVIII esth desatualizado, a estrutura e o 
volume de trabalho dos Setores no nos permite interromper o atendimento 
ao phblico, para iniciarmos v自rias sindic合ncias. Contamos com pouquissimos 
servidores efetivos, menos de 20 (vinte). Comissionados nao podem compor 
comissao de sindic含ncias. 
Faltam servidores e capacita9ao (cursos e treinamento prtico) a todos os 
servidores (comissionados elou efetivos), nesta Administraao Regional do 
Lago Norte. 
Verifica-se que os processos acima citados foram autuados com a finalidade 
de contrata9ao artistica para a comemoraao do Anivers'rio do Lago Norte 
(201.1). Sabe-se que a comunidade do Lago Norte nao pode ficar sem a 
comemoraao anual de seu aniversrio. A finalidade publica foi atendida, que 
dsatisfazer ao interesse p立blico. 
Observaremos a recomenda戸o quanto ao subitem nas futuras contrata96es. 
Ademais, estamos utilizando o Manual do SISCULT, nas contrata96es 
artisticas. 

AnAlise do Controle Interno 

Na manifesta9ao do Gestor as justificativas apresentadas nao foram 
suficientes para justificar a inexistencia da comprova9ao de ampla pesquisa de pre9os de 
mercado. Mediante o fato, matemos a recomenda9ao. 

Recomenda恒o 

Aprimorar a busca de pre9os referenciais, priorizando a qualidade e a 
diversidade das fontes de pesquisa de pre9os para os futuros processos licitat6rios, 

conforme os dispositivos da Lei n。  8.666/93 (artigos 3。, 31 inciso I, 39, 40, 43 inciso IV 
e 56§ 3。  da Lei n。  8.666/93; art. 58 da Lei no 4.320/64 e art. 16 da Lei Complementar 
n。  101/00); apresentando ainda pesquisas de pre9os realizadas com particulares e no 
ambito da Administra 百o Publica (como os pre9os constantes em atas de registros de 
pre9os vigentes). 

3.2 - AUS血NCIA DE SUPORTE FATICO E JURIDICO PARA CONTRATA叫O 
DE BANDA 

Constatamos que o Projeto Basico do Processo n。  149.000.317/2011, 
cujo objeto era a solicita戸o de atra9ao cultural para o evento do projeto Lago Norte faz 
Cultura - Aniversrio do Lago Norte, apresenta irregularidades. 
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No Projeto B自sico (fls.02 a 08) que especifica diversas atividades 
artisticas, musicais e esportivas que seriam realizadas no evento, consta, previamente, o 
nome de alguns artistas a serem contratados, como a Banda M6veis Coloniais de Acaju, 
Cacai Nunes e Banda Trampa Sinfnica. 

Na sequencia, o Memo s/n。/20 li -GECULT/GELAZ-DISERV, de 
08/09/2011 (fis. 09 a 13) solicitou providencias para efetivar a contrata9ao da Banda 
M6veis Coloniais de Acaju, no valor de R$ 25.000,00, mediante apresenta9ao de um 
release da banda seguido de justificativas para a sua contrata9ao. 

Nos Processos n 149.000.319/2011 - empresa Ossos do Oficio - 

Confraria Das Artes, CNPJ 05.286.859/0001-22, e n。  149.000.320/20 1 1 - empresa Rio 

Amazona Produ96es Ltda Me, CNPJ 03.753.937/0001-26, referente a contrata9ao de 

atra叫o cultural para o evento do Projeto Lago Norte faz Cultura - Anivers自rio da 

Cidade, no valor de R$10.000,00 e R$5.000,00, respectivamente, nao constam 
elementos suficientes para qualificar as bandas contratadas como de not6ria 

consagra叫o popular. 

Tambem nao constaram crit6rios objetivos que comprovassem o clamor 
popular ou a manifesta9ao da comunidade pela escolha em favor de um determinado 

grupo musical. 

Existem acostado aos processos, um documento intitulado "Justificativa 
para a Escolha da banda para contrata叫o", entretanto, as justificativas descritas al6m de 
serem semelhantes a do Processo n。  149.000.317/2011, ndo comprovam a consagra9o 
pela critica especializada ou pela opinido publica comprovada por meio de curriculo 
acompanhado de recortes de jornais, revistas, etc, nos termos do Parecer n。  393/2008 ー  
PROCADIPGDF. Entretanto, na tentativa de comprovar a notoriedade dos artistas foi 
acostado aos autos apenas "press releases ", sendo que tais documentos apenas 
informam as apresenta96es dos artistas, trazendo pouco ou nenhum conteudo com 
cita96es da crtica especializada apresentada ao processo, que resumiu-se tao somente 
em juntar aos autos "releases". 

Manifestaf議o do Gestor 

Por meio do Oficio n。  680/2014 - GAB~ RA-X VIII, de 16 de outubro de 

2014, foi apresentada a seguinte manifesta9ao: 

Processos 149.000.317/2011, 149.000.319/2011 e 149.000.320/2011 
Nao havia, na poca dos processos acima citados, o Manual do Gestor para 
Contrata叫o Artstica, referente ao Sistema de Cadastro - SISCULT, 
implantado a partir do Decreto Distrital n。  34.577, de 15 de agosto de 2013. 
Vale ressaltar que esta Administra9喜o Regional do Lago Norte (RA XVIII)' 
composta, desde a sua cria9ao, em sua maioria, por servidores sem vinculo, 
ou seja, apenas comissionados, os quais, muitas vezes, n貢o tem qualquer 
preparo para o cargo p丘blico que exercem. Nao h' capacita 貢o para o 
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exercicio do cargo, e caso haja, nao ha interesse, visto se tratar de fun6es 
politicas. Na realidade, a politica' o foco (na realidade) das Administra96es 
Regionais do Distrito Federal, por esse motivo. 
O Regimento interno desta RA XVIII  est  desatualizado, a estrutura e o 

volume de trabalho dos Setores nao nos permite interromper o atendimento 
ao p丘blico, para iniciarmos v自rias sindic含ncias. Contamos com pouquissimos 
servidores efetivos, menos de 20 (vinte). Comissionados nao podem compor 
comissao de sindic合ncias. 
Faltam servidores e capacita叫o (cursos e treinamento prtico) a todos os 
servidores (comissionados e/ou efetivos), nesta Administra9きo Regional do 

Lago Norte. 
Verifica-se que os processos acima citados foram autuados com a finalidade 
de contrata戸o artistica para a comemora9ao do Anivers自rio do Lago Norte 
(201.1). Sabe-se que a comunidade do Lago Norte nao pode ficar sem a 
comemora弾o anual de seu aniversrio. A finalidade p丘blica foi atendida, que 
6satisfazer ao interesse phblico. 
Observaremos a recomenda9ao quanto ao subitem nas futuras contrata96es. 
Ademais, estamos utilizando o Manual do SISCULT, nas contrata96es 
artisticas. 

Anhlise do Controle Interno 

O Gestor demonstrou na justificativa apresentada fatos ou documentos 
que pudessem alterar o fato descrito no ponto de auditoria, razao pela qual mantemos as 
recomenda96es. 

Recomenda戸o 

a) instruir os autos com os elementos necessrios e suficientes que 
caracterizem a singularidade dos servi9os a serem contratados mediante a 
inexigibilidade da licita9ao. A Unidade dever自  obter parametros consistentes que 
configurem o profissional ou empresa especializada, como "consagrado pela critica 
especializada ou pela opiniao phblica", al6m de observar os incisos I, II e III, do art. 26, 
da Lei de Licita96es; 

b) fundamentar corretamente as inexigibilidades de licita9乞o, observando 
o determinado no art. 25, da Lei n.。  8.666/93 e do Parecer n。  393/2008 - 
PROCAD/PGDF; e 

c) apurar responsabilidade disciplinar, nos termos da Lei Complementar 
no 840/2011, adotando as providencias legais caso restem caracterizados indicios da 
conduta tipificada no artigo 90, da Lei n。  8.666/1993. 

3.3 - AUSENCIA DE PROJETO BASICO 

Constatou-se que no Processo n。  149.000.319/2011 de inexigibilidade de 
licita9ao, em favor da empresa Ossos do Oficio - Confraria Das Artes CNPJ 
05.286.859/0001-22, cujo objeto versa sobre a solicita9ao de atra戸o cultural para o 
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evento do projeto Lago Norte faz Cultura - Aniversario do Lago Norte, nao constava 

Projeto B自sico acostado ao processo. 

O Projeto Bhsico, conforme o inciso IX do art.6。  da Lei 8666/93,6 

definido como o conjunto de elementos necess自rios e suficientes, com nivel de precisao 

adequado, para caracterizar a obra ou servi9o, ou complexo de obras ou servi9os objeto 
da licita9ao, elaborado com base nas indica96es dos estudos t6cnicos preliminares, que 
assegurem a viabilidade t6cnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento, e que possibilite a avalia叫o do custo da obra e a defini9ao dos 

m6todos e do prazo de execu9きo. 

Cabe ressaltar, que em Pronunciamento da Unidade n。  039/2011- 

ASTEC/RAX VIII, de 27/09/2011 (fis. 14a 19), o Chefe da Astec observou que: 

(...) o presente processo de contrata9ao veio a esta Assessoria T'cnica 
desacompanhado de Projeto Basico, para a contrata9ao de show, devidamente 
autorizado pela autoridade competente (Lei 8666/93 art. 7。,§ 2。, I), e a 

declara叫o da autoridade competente de que a dota9ao or9amentria est 
prevista no Plano Plurianual (art.7。, 2。, IV). 

Apesar dessas observa96es, foi dada continuidade a contrata9甘o dos 

servi9os para a realiza9ao do evento. 

Manifestaf'o do Gestor 

Por meio do Oficio n 680/2014 - GAB 一  RA-XVIII, de 16 de outubro de 2014, 

foi apresentada a seguinte justificativa: 

Processos 149.000.317/2011, 149.000.319/2011 e 149.000.320/2011 
Nao havia, na poca dos processos acima citados, o Manual do Gestor para 
Contrata o Artistica, referente ao Sistema de Cadastro - SISCULT, 
implantado a partir do Decreto Distrital n。  34.577, de 15 de agosto de 2013. 
Vale ressaltar que esta Administra叫o Regional do Lago Norte (RA XVIII)6 
composta, desde a sua cria叫o, em sua maioria, por servidores sem vinculo, 
ou seja, apenas comissionados, os quais, muitas vezes, nao tem qualquer 
preparo para o cargo p'blico que exercem. Nao h自  capacita叫o para o 
exercicio do cargo, e caso haja, nao h自  interesse, visto se tratar de fun96es 
politicas. Na realidade, a politica' o foco (na realidade) das Administra96es 
Regionais do Distrito Federal, por esse motivo. 
O Regimento interno desta RA XVIII  est  desatualizado, a estrutura e o 
volume de trabalho dos Setores nao nos permite interromper o atendimento 
ao p貢blico, para iniciarmos v'rias sindicancias. Contamos com pouquissimos 
servidores efetivos, menos de 20 (vinte). Comissionados no podem compor 
comissao de sindic合ncias. 
Faltam servidores e capacita戸o (cursos e treinamento pr自tico) a todos os 
servidores (comissionados e/Ou efetivos), nesta Administra o Regional do 
Lago Norte. 
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Verifica-se que os processos acima citados foram autuados com a finalidade 
de contrata9ao artistica para a comemoraao do Anivers自rio do Lago Norte 
(201.1). Sabe-se que a comunidade do Lago Norte nao pode ficar sem a 
comemoraao anual de seu anivers自rio. A finalidade p貢blica foi atendida, que 
6satisfazer ao interesse p丘blico. 
Observaremos a recomenda9ao quanto ao subitem nas futuras contrata96es. 
Ademais, estamos utilizando o Manual do SISCULT, nas contrata96es 
artisticas. 

An自lise do Controle Interno 

A justificativa apresentada nao tem correla9ao com o fato apontado, uma 
vez que a exigencia do projeto b自sico esth descrito no inciso IX do art.6。  da Lei 
8666/93. 

Recomenda恒o 

Aplicar, nas pr6ximas contrata96es, o dispositivo previsto tio inciso IX 

do art. 6o da Lei 8666/93. 

3.4 - AUS血NCIA DE RATIFICA叫O E PUBLICACAO DE 

INEXIGIBILIDADE 

Nos Processos de inexigibilidade de licita9ao n。  149.000.317/2011, 
no 149.000.319/2011 - empresa Ossos do Oficio - Confraria Das Artes CNPJ 
05.286.859/0001-22 e n。149.000.320/2011 - empresa Rio Amazona Produ96es Ltda Me 
CNPJ 03.753.937/0001-26, nao foram localizadas as ratifica96es pelo Administrador 
Regional, bem como c6pias das publica6es relativas a essas inexigibilidades de 
licita9ao, nos termos do art. 26, da Lei n。  8.666/93, como condi9ao para efic自cia dos 
atos. 

Manifesta9ao do Gestor 

Por meio do Oficio n。  680/2014 - GAB~ RA-XVIII, de 16 de outubro de 

2014, foi justificado: 

Constam, nos processos n。  149.000.317/2011, 149.000.319/2011 e 
149.000.32012011, publica戸o de Reconhecimento de Inexigibilidade de 
Licita叫o, a s fis. 166, l79 e 121, respectivamente (vide anexos). 
No processo 149.000.319/2011, consta comprova戸o de not6ria consagra戸o 
popular da banda Trampa, conforme fis. 53-70 (c6pias anexas); bem como 
consta documento semelhante a projeto b'sico,a s lis. 01-03 (vide anexos), 
com justificativa da contrata9ao, apesar de atender a todos os requisitos de 
um projeto basico, tampouco sendo denominado como tal. 
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Anlise do Controle Interno Anfilise do Controle Interno 

No ha c6pias anexas que comprovem a manifesta車o do gestor, assim, 
matemos a recomenda叫o. 

Não 	cópias anexas que comprovem a manifestação do gestor, assim, . 
matemos a recomendação. 

Recomenda恒o Recomendação 

Doravante instruir os processos de inexigibilidade de licita戸o conforme 

as exigencias da Lei n。  8.666/93, devendo ser dada especial aten9ao quanto a incluso 
nos autos das publica96es efetuadas no Dirio Oficial do Distrito Federal como 

condi9ao de efic自cia dos atos praticados pelo gestor. 

Doravante instruir os processos de inexigibilidade de licitação conforme 
as exigências da Lei n° 8.666/93, devendo ser dada especial atenção quanto inclusão 
nos autos das publicações efetuadas no Diário Oficial do Distrito Federal como 

condição de eficácia dos atos praticados pelo gestor. 

3.5 - DIFERENCA DE QUANTITATIVOS ENTRE A PROPOSTA 
DA UNIDADE E DOS ORCAMENTOS APRESENTADOS 

3.5 - DIFERENÇA DE QUANTITATIVOS ENTRE A PROPOSTA 

DA UNIDADE E DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS 

Foi observado que no Processo n。  149.000.236/2011, cujo objeto versa 
sobre a realiza9ao de evento em comemora9ao ao anivershrio do Lago Norte, contratado 
por meio de adesao a ata de registro de pre9os, no valor total de R$ 110.998,00, que os 
quantitativos dos or9amentos apresentados pelas empresas diferem daquele solicitado 
IDeia Unidade: 

Foi observado que no Processo n° 149.000.236/2011, cujo objeto versa 
sobre a realização de evento em comemoração ao aniversdrio do Lago Norte, contratado 
por meio de adesão ata de registro de preços, no valor total de R$ 110.998,00, que os 
quantitativos dos orçamentos apresentados pelas empresas diferem daquele solicitado 

ela Unidade: 
SOLICITAÇÃO DA UNIDADE 
MATERIAL PROMOCIONAL 

Item Unid Qtd 
Banner 	em 	lona 	com 
impressão 	digital, 	1,2m 	x 
0,90m 

m2 4 

Recursos Humanos 
Coordenador Geral diária 4 
Mestre de Cerimônias diária 1 
Pessoal de apoio diária 4 
Equipamentos 
Amplificador com potencia 
minima de 400WRMS 

diária 9 

Cabeamento para microfone Metro 
linear 

260 

Caixa acústica diária 32 

Cubo para baixo diária I 
Cubo para guitarra diária I 

Equalizador diária 5 
Equipamento de Iluminação diária 1 
Microfone 	com 	fio 	e 
pedestal de mesa 

diária 14 

Microfone sem fio de mio diária 6 

Mixer de microfone diária 4 

Pedestal 	de 	pé 	(suporte 
girafa para microfone) 

diária 7 

Sistema de retorno de som 
com 02 caixas com potência 
minima de 500WRMS 

diária 3 

ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELAS 
EMPRESAS 
Rhusyvel 	Produções 	CNPJ 	12.384.019/0001-68, 
MegaMix CNPJ 085.990.420/0001-00, e Impacto 
CNPJ 11076674000196 
MATERIAL PROMOCIONAL 

Item Unid Qtd 

Banner 	em 	lona com 
impressão digital, 	1,2m 
x 0,90m 

m2 

Recursos Humanos 
Coordenador Geral diária - 
Mestre de Cerimônias diária - 
Pessoal de apoio diária - 
Equipamentos 
Amplificador 	com 
potencia 	minima 	de 
400WRMS 

diária 10 

Cabeamento 	para 
microfone 

Metro 
linear 

265 

Caixa acústica diária 34 

Cubo para baixo diária 1 

Cubo para guitarra diária 1 
Equalizador diária 4 

Equipamento 	de 
Iluminação 

diária 1 

Microfone 	com 	fio 	e 
pedestal de mesa 

diária 14 

Microfone sem fio de 
mão 

diária 6 
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Banheiro Quimico diária 26 
Gerador de energia com no 
mínimo 450 KVA 

diária 1 

Modulo para escada I 
Palco 	praticável 
padronizado 

m2;/diária 112 

Tenda piramidal m2didria 1172 

Mixer de microfone diária 4 
Pedestal de pé (suporte 
girafa para microfone) 

diária 7 

Sistema de retorno 	de 
som com 02 caixas com 
potência 	minima 	de 
500WRMS 

diária 5 

Banheiro Quimico diária 30 
Gerador de energia com 
no mínimo 450 KVA 

diária I 

Modulo para escada I 
Palco 	praticável 
padronizado 

m2/diária 172 

Tenda piramidal m2/diária 1136 

Dessa forma, ficou sem justificativas a razao da diferen9a verificada 
entre os or9amentos apresentados pelas quatro empresas citadas na tabela acima e 
aqueles descritos no Projeto Bdsico, tais como nos itens 

Dessa forma, ficou sem justificativas a razão da diferença verificada 
entre os orçamentos apresentados pelas quatro empresas citadas na tabela acima e 
aqueles descritos no Projeto Básico, tais como nos itens: 

amplificador com potencia minima de 400WRMS - aumento de 1 unidade; 

cabeamento para microfone~ aumento de 5 metros lineares; 

caixa acustica - acrdscimo de 2 unidades; 

equalizador - redu9ao de 1 unidade; 
sistema de retomo de som com 02 caixas com potencia minima de 
500WRMS - acrdscimo de 2 unidades; 

banheiro quimico - aumento de 4 dirias; 

palco praticavel padronizado - aumento de 60 m2/di自ria; e 

tenda piramidal - acrscimo de 36 m2/di自ria 

• amplificador com potencia minima de 400WRMS - aumento de 1 unidade; 

• cabeamento para microfone - aumento de 5 metros lineares; 

• caixa acUstica - acréscimo de 2 unidades; 

• equalizador - redução de 1 unidade; 

• sistema de retomo de som com 02 caixas com potência minima de 
500WRMS - acréscimo de 2 unidades; 

• banheiro quimico - aumento de 4 didrias; 

• palco praticável padronizado - aumento de 60 m2/didria; e 

• tenda piramidal - acréscimo de 36 m2/didria. 

Manifesta戸o do Gestor Manifestação do Gestor 

No Oficio n。  680/2014 - GAB RA-XVllI, de 16 de outubro de 2014, No Oficio n° 680/2014 - GAB -RA-XV1II, de 16 de outubro de 2014, 

consta que: consta que: 

Processo 149.000.236/2011 - Contrata9ao de empresa especializada na 

presta戸o de servi'os de gerenciamento e organiza'5o de eventos, com 

fornecimento de produtos, para atender ao evento n Lago Norte faz Cultura 

- Em comemora戸o ao aniversrio do Lago Norte" (2011). 

Ressalte-se que ser白  observada a recomenda9含o da Auditoria, com a 

instaura戸o de Sindic合ncia Investigativa. 

Processo 149.000.236/2011 - Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de gerenciamento e organização de eventos, com 
fornecimento de produtos, para atender ao evento "Lago Norte faz Cultura 
- Em comemoração ao aniversário do Lago Norte" (2011). 
Ressalte-se que será observada a recomendação da Auditoria, com a 
instauração de Sindicância Investigativa. 

An自lise do Controle Interno Análise do Controle Intern° 

Nao houve contesta9ao ao ponto de auditoria por parte do gestor. NAo houve contestação ao ponto de auditoria por parte do gestor. 
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Recomenda戸o 

Apurar responsabilidade disciplinar, nos termos da Lei Complementar 

n。  840/20 1 1, adotando as providencias legais caso restem caracterizados indicios da 

conduta tipificada no artigo 90, da Lei n.。  8.666/1993 

3.6 - DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULA CONTRATUAL DO 

CONTRATO DE VIGILANCIA 

Em atendimento a Solicita9ao de Auditoria n.。  06/2012, de 08/03/2012, 

que requisitou informa96es quanto aos controles internos adotados para fiscaliza o e 

acompanhamento dos servi9os de limpeza, conserva9ao e vigilncia, o Orgao 

apresentou resposta, na qual constam informa96es a respeito do acompanhamento e 

fiscaliza9ao da execu9ao dos servi9os continuados. 

Foi verificado pela equipe de auditoria que quatro postos diurnos que 
deveriam estar desarmados, encontram-se armados contrariando o que est自  disposto no 

contrato 036/2010 SEPLAG, demonstrado no atestado de execu9ao de servi9os. 

Manifesta頭o do Gestor 

Por meio do Oficio n。  680/2014 - GAB 一  RA-X VIII, de 16 de outubro de 

2014, conforme a seguir: 

O Executor do contrato de vigilancia da SEPLAG, Sr.。  Thelry Nascimento da 

Silva, encontra-se de frias. Informamos que a empresa Brasfort Seguran9a 
Ltda., contratada pela SEPLAG para o servi9o de vigilncia nesta 

Administra戸o Regional do Lago Norte (RA XVIII), nao fornece sala com as 

condi96es exigidas no artigo 4。, d), da Portaria n.。  387, de 28 de agosto de 

2006: do Departamento de Policia Federal, publicada no D.O.0 n。  169, 

Se9ao 1, p自g. 80. Ressalte-se que oficiaremos a SEPLAG, responsavel pela 

contrata9きo, para que esta oficie a empresa contratada (Brasfort), para 

cumprimento do exigido na referida Portaria. 

An五lise do Controle Interno 

A regulamenta9ao citada pelo gestor foi revogada pela Portaria n。  3.233, 
de 10/12/2012. Por outro lado o artigo citado da portaria j自  revogada disp6e sobre a 
propriedade e administra9ao da atividade de vigilncia patrimonial da empresa 
especializada, devendo a contratada fornecer o vigilante j自  desarmado e quanto ao local 
seguro para a guarda de armas e muni96es nao 6 aquele destinado a presta9ao dos 
servi9os, mas na sede da contratada. Assim, concluimos que a justificativa apresentada 
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n谷o foi suficiente para justificar o fato apontado pela equipe de auditoria não foi suficiente para justificar o fato apontado pela equipe de auditoria. 

Recomenda戸o 
a) apontar, no relat6rio circunstanciado, a falha verificada pela equipe de 
Recomendação 
a) apontar, no relatório circunstanciado, a falha verificada pela equipe de 

auditoria; auditoria; 
b) realizar gest6es junto a Secretaria de Estado de Planejamento para que 

esta informe as providencias adotadas para pendencia apontada no relat6rio 

circunstanciado. 

b) realizar gestões junto A Secretaria de Estado de Planejamento para que 
esta informe as providencias adotadas para pendência apontada no relatório 
circunstanci ado. 

3.7 - DIVERG血NCIAS ENTRE O OBJETO CONTRATADO E O 

EXECUTADO 

3.7 - DIVERGÊNCIAS ENT1FtE 0 OBJETO CONTRATADO E 0 
EXECUTADO 

Verificou-se que nos Processos n。  149.000.236/2011 e 
n。  149.000.380/2011 que os itens referentes a contrata叫o de alguns servi9os nao foram 
executados conforme o objeto contratado. De acordo com o relat6rio de execu9ao de 
servi9os, elaborado pelos respectivos executores, alguns itens diferem da especifica9o 
contratada quanto a sua instala9ao, a rea de cobertura e sobre a real necessidade do item 
para o bom andamento do evento. 

Verificou-se que nos Processos n° 149.000.236/2011 e 
n° 149.000.380/2011 que os itens referentes A contratação de alguns serviços não foram 
executados conforme o objeto contratado. De acordo com o relatório de execução de 
serviços, elaborado pelos respectivos executores, alguns itens diferem da especificação 
contratada quanto A sua instalação, drea de cobertura e sobre a real necessidade do item 
para o bom andamento do evento. 

No Processo n。  149.000.236/2011, cujo objeto versa sobre a 
"Contrata叫o de empresa especializada em estrutura e organiza 豆o de eventos para 
atender a realiza9ao da programa9乞o do projeto" Lago Norte faz cultura - Em 
comemora9ao ao anivers自rio do Lago Norte", no valor total de R$ 110.998,00, o 
quantitativo do item tenda piramidal seriam utilizados em 03 eventos: 

No Processo n° 149.000.236/2011, cujo objeto versa sobre a 
"Contratação de empresa especializada em estrutura e organização de eventos para 
atender a realização da programação do projeto" Lago Norte faz cultura - Em 
comemoração ao aniversário do Lago Norte", no valor total de R$ 110.998,00, o 
quantitativo do item tenda piramidal seriam utilizados em 03 eventos: 

Evento Item Unid Qtd 
Aniversário do Lago Norte Tenda Piramidal 1112/diária 872 
Skate Sound Sistem Tenda Piramidal m2/diária 100 
Circuito Brasilia de Natação 
Ecológica 

Tenda Piramidal . m2/didria 900 

TOTAL Tenda Piramidal m2/diária 1872 

Entretanto, no relat6rio de execu9ao do contrato referente ao 
Aniversrio do Lago Norte (fis. 161 e 162) o executor informa: "Foram 
disponibilizados 10 banheiros quimicos, 03 tendas lOxIOm, 01 tenda lox6m, um 
gerador de 25OKVA e um palco 12x8, com cobertura." Dessa forma, ficou 
evidenciado que o item tenda piramidal foi executado a menor, uma vez que a 
planilha or9amentria (fl.l60) previa a cobertura de 836m2, contudo, o executor do 
contrato atestou apenas 360m2 desse item. 

Entretanto, no relatório de execução do contrato referente ao 
Aniversdrio do Lago Norte (fls. 161 e 162) o executor informa: "Foram 
disponibilizados 10 banheiros quimicos, 03 tendas 10x10m, 01 tenda 10x6m, um 
gerador de 250KVA e um palco 12x8, com cobertura." Dessa forma, ficou 
evidenciado que o item tenda piramidal foi executado A menor, uma vez que a 
planilha orçamentdria (fl.160) previa a cobertura de 836m2, contudo, o executor do 
contrato atestou apenas 360m2 desse item. 

Outra discrepancia observada foi o fornecimento de um gerador de 
25OKVA, conforme atesto do executor do contrato, enquanto que a planilha 
or9amenthria do servi9o contratado (fl. 160) previa um gerador com potencia minima de 
45OKVA. 

Outra discrepancia observada foi o fornecimento de um gerador de 
250KVA, conforme atesto do executor do contrato, enquanto que a planilha 
orçamentária do serviço contratado (fl.160) previa um gerador com potência minima de 
450KVA. 
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Cabe ressaltar, que os Relat6rios de Execu9ao dos contratos referentes ao 
evento "Skate Sound System" com o show da banda Trampa (fls.196 e 197) e do 

Circuito Brasilia de Nata叫o Ecol6gica (fi. 204) nao trazem informa96es detalhadas a 
respeito da infraestrutura contratada, apenas citando que a mesma fora atendida em sua 
totalidade. 

Em rela頭o ao Processo n。  149.000.380/2011, referente a realiza戸o do 

evento denominado Overmeeting, no valor de R$ 74.994,00, verificou-se entre o 
Relat6rio de Execuc乞o (fl. 151 e anexo fotogrfico) e a planilha or9amentaria ao evento 
divergencias entre o objeto contratado e o que foi fornecido pela empresa contratada. No 
Relat6rio, o executor informa: 

Sobre a estrutura solicitada, esta foi disponibilizada a contento, com 
montagem de um calco pratic'vel, um gerador de 25OKVA, 10 banheiros 
auimicos. sonorizacきo de boa qualidade e a montagem de ソ  tenoas 
lOx lOm, garantiram a tranquilidade ao publico presente nas noras ae 
chuva e tamb'm a qualidade do evento. 

Entretanto, de acordo com planilha or9amentria (fI. 40) nao existe 
esoecificacao de nenhum tipo de gerador para o evento. Nessa planilha foram 
solicitados apenas 04 banheiros quimicos, ao inv6s dos 10 banheiros atestados pelo 
executor. 

Dessa forma, o relat6rio de execu9ao, atestou a execu9ao de servi9os 
que n言o constavam na planilha or9amentria que descreveu os itens a serem 
contratados. Ademais, as altera96es quantitativas e qualitativas nao foram precedidas 
de justificativas comprovando decorrerem de motivos supervenientes devidamente 
comprovados, bem como nao houve a realiza9ao de nova estimativa de pre9os para 
essas altera96es. 

Manifesta恒o do Gestor 

Por meio do Oficio n。 680/2014 - GAB一  RA-XVIIT, de 16 de outubro de 

2014,: 

Processo 149.000.236/2011 (citado, tamb6m, no subitem 3.5). Ser observada 
a recomenda9ao da Auditoria, com a instauraao de sindiicancla 
1nvesti巳ativa. para an'lise do processo acima citado. 
Processo 149.000.380/20 ii - Contrata きo de empresa especializada na 
orestacao de servicos de gerenciamento e organiza9ao de eventos com 
fornecimento de produtos, para atender ao evento "Overmeeting J am 

Session" (2011). 
No 6 o caso de se proceder a apura96es de natureza disciplinar, tenuo em 
vista que nao houve qualquer prejuizo, pois o valor pago foi o de 04 (quatro) 
banheiros quimicos, sem acrdscimo de qualquer valor, tampouco興  coorauo 
o gerador. O Valor total pago por esta Administra9ao Keglonal rol oue is 
74.994,00, de acordo com a planilha or9amentaria constante a n.'+v, oem 
como a Nota Fiscal de if 159, Autoriza o de uespesa ae ii. tot e 
Detalhamento de Previsao de Pagamento de if. 163, todos os documentos 
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citados com c6pias anexas. Caso a empresa contratada tenha fornecido 
quantidade superior de banheiros e gerador a contratada, o fez por sua prpria 
disposi9きo, sem cobrar valor extra (jode ter se confundido de evento, causas 
desconhecidas a esta RA XVIII). 
Portanto, nio h' que se apurar responsabilidade disciplinar, neste caso, pois 
no houve prejuizo, tampouco foi por culpa desta RA o beneficio de 
banheiros em quantidade superior e o gerador. 

Anhlise do Controle Interno 

Em que pese a resposta da Unidade, o subitem sera parcialmente 

mantido, para apura96es a serem executadas. 

Recomenda戸o 

Apurar, no processo 149.000.236/2011, responsabilidade disciplinar, nos 

termos da Lei Complementar n。  840/20 1 1, adotando as providencias legais caso restem 

caracterizados indicios da conduta tipificada no artigo 90, da Lei n.。  8.666/1993. 

3.8 - DiVIDAS EXISTENTES NA UNIDADE Em atendimento a 

Solicita戸o de Auditoria n.。  03/2012, item 1, a Unidade, por meio do Memorando n。  
002/2012-GEOFINiDAG/RA XVIH, 12 de mar9o de 2012, informou nao possuir 

d6bitos junto a CEB, CAESB, telefonia, referente ao exercicio de 2011. Em rela9ao ao 

item 2, a Unidade informou existir divida pendente de pagamento com pessoal no valor 

de R$ 35.524,95, e que se refere ao exercicio de 2006. Tais ddbitos reconhecidos 

administrativamente estao atualizados conforme decis乞o do Tribunal de Contas do 

Distrito Federal, estando a Administra9ao aguardando a autoriza9ao para o efetivo 

pagamento. Em rela9ao ao item 3, a Unidade informou nao existir dividas de 

exercicios anteriores a 2011. A Unidade informou ainda existir uma cobran9a por parte 

da CEB, no valor de R$ 6 14,30, referente a juros e multas por atraso em pagamento, e 

que tal atraso se deu por motivo da antiga SUFIN/SEF, Org谷o respons自vel pela 

libera o dos pagamentos, emitir as Ordens Bancrias em data posterior a data lan9ada 

nas PP's emitidas pela Administra戸o. A Unidade enviou Oficio n。  570/2012- 

GAB/RAXVIII, de 11 de setembro de 2012 a Coordenadona das Cidades informando 

sobre o assunto. 

3.9 - DATA DA NOTA DE EMPENHO E AUTORIZACAO DE 

DESPESA POSTERIOR A REALIZACAO DO EVENTO 

Nos Processos n。  149.000.319/2011 empresa Ossos do Oficio - Confraria 
Das Artes CNPJ 05.286.859/0001-22 e n。  149.000.320/2011 - empresa Rio Amazona 
Produ96es Ltda. Me CNPJ 03.753.937/0001-26, referente a contrata9ao da Banda 
Trampa e Carrapa do Cavaquinho para o evento do Projeto Lago Norte faz Cultura ー  
Aniversrio da Cidade, nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00, respectivamente, 
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constatamos que a emissao das notas de empenho assim como as autoriza96es das 
despesas ocorreram ap6s a realiza戸o do evento 

No Processo n。  149.000.319/2011 - empresa Ossos do Oficio - Confraria 
Das Artes CNPJ 05.286.859/0001-22, ficou claro por meio de diversos documentos que 
o evento foi realizado no dia 09/10/2011, fato esse que d corroborado pelo Memo 

s/n。/2011-GELAZ-DISERV, de 13/10/2011 (fis. 165 e 166), referente ao Relat6rio do 
executor do contrato, que atesta a realiza きo do show em questo. Todavia a autoriza o 

para a emissきo da Nota de Empenho 201 1NE00085 e para a realiza9o da despesa s6 
ocorreram, e, em 09/12/2011 (fis. 183 e 184). 

Ja no Processo n。  149.000.320/20 11 - empresa Rio Amazona Produ96es 
Ltda Me, CNPJ 03.753.937/0001-26, o Relatrio do Executor do Contrato (fl.126), 

atesta a realiza頭o do show em questao no dia 28 de outubro de 2011. Todavia a 

autoriza頭o para a emisso da Nota de Empenho 201 1NE00085 e para a realiza9ao da 
despesa s6 ocorreu, em 09/12/2011 (fis. 130 e 131) 

O Decreto n。  32.598, de 15 de dezembro 2010, disp6e nos arts. 47 e 48 
Que, nenhuma despesa podera ser realizada sem pr6via autoriza戸o dos ordenadores de 
despesa de que trata o artigo 29 e que 6 vedada a realizaao de despesas, sem a emisso 
previa da nota de empenho, respectivamente 

Manifesta‘査o do Gestor 

Por meio do Oficio n。  680/2014 - GAB~ RA-XVIII, de 16 de outubro de 

2014, conforme a seguir: 
Processos 149.000.317/2011, 149.000.319/2011 e 149.000.320/2011 
No havia, na d poca dos processos acima citados, o Manual do Gestor para 
Contrata9且o Artistica, referente ao Sistema de Cadastro - SISCULT, 
implantado a partir do Decreto Distrital n。  34.577, de 15 de agosto de 2013. 
Vale .ressaltar que esta Administra叫o Regional do Lago Norte (RA XVIII)6 
composta, desde a sua cria9ao, em sua maioria, por servidores sem vinculo, 
ou seja, apenas comissionados, os quais, muitas vezes, nao tem qualquer 
preparo para o cargo p白blico que exercem. N石o h自  capacita9きo para o 
exercicio do cargo, e caso haja, nao h自  interesse, visto se tratar de fun96es 
politicas. Na realidade, a politica 6 o foco (na realidade) das Administra96es 
Regionais do Distrito Federal, por esse motivo. 
O Regimento interno desta RA XVIII est自  desatualizado, a estrutura e o 
volume de trabalho dos Setores n百o nos permite interromper o atendimento 
ao publico, para iniciarmos v自rias sindicancias. Contamos com pouquissimos 
servidores efetivos, menos de 20 (vinte). Comissionados nきo podem compor 
comissao de sindicancias. 
Faltam servidores e capacita9ao (cursos e treinamento pr自tico) a todos os 
servidores (comissionados e/ou efetivos), nesta Administra9ao Regional do 
Lago Norte. 
Verifica-se que os processos acima citados foram autuados com a finalidade 
de contrata声o artistica para a comemora頭o do Aniversrio do Lago Norte 
(201.1). Sabe-se que a comunidade do Lago Norte n昏o pode ficar sem a 
comemora9ao anual de seu anivers自rio. A finalidade publica foi atendida, que 
6 satisfazer ao interesse publico. 
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Observaremos a recomenda9ao quanto ao subitem nas futuras contrata96es 
Ademais, estamos utilizando o Manual do SISCULT, nas contrata96es 
artisticas. 

An貞lise do Controle Interno 

Na manifesta戸o do Gestor, as justificativas apresentadas nきo foram 
suficientes para esclarecer motivos de as autoriza96es das despesas ocorrerem ap6s a 
realiza9ao do evento. Mediante o fato, matemos a recomenda9o. 

Recomenda恒o 

Apurar responsabilidade disciplinar, nos termos da Lei Complementar n。  
840/2011, adotando as providencias legais caso restem caracterizados indicios da 
conduta tipificada no artigo 90, da Lei n.。  8.666/1993. 

3.10 - INVENTARIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS E 
ALMOXARIFADO 

Por meio da S.A. no 07, de 08/03/20 12, a equipe de auditoria solicitoua 
Unidade a apresenta9ao dos relat6rios da Comissao de Patrim6nio, relativo a situa9o 
dos Bens M6veis e Im6veis, e da Comissao de Almoxarifado, ambos do exercicio de 
2011. 

O Inventrio Fisico de Bens Patrimoniais do exercicio de 2011, 
foi elaborado pela Comissao Inventariante constituida pela Ordem de Servi9o n.。  56, de 
25/10/2011 e publicada no DODF no 209 (fi. 29), de 27/10/2011. 

A referida comissao declarou que os bens m6veis e semoventes 

registrados sob a responsabilidade dessa Unidade Administrativa foram localizados e 
encontram-se em perfeita regularidade, faltando apenas a corre9谷o dos devidos lugares 
de localiza9ao. 

O Inventrio Fisico de Almoxarifado do exercicio de 2011 foi elaborado 
pela Comissao Inventariante constituida pela Ordem de Servi9o n。  57, de 25 de outubro 
de 2011, publicado no DODF n。 209 (fl.29), de 27 de outubro de 2011. 

A comissきo declarou que em face do exame realizado, nao ha 
comprometimento da gestao do Agente de Material do Nucleo e Patrim6nio da RA 
XVIII. 
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4- CONTROLE DA GESTAO 

4.1 - SOLICITACAO DE VERIFICACAO DE CUMPRIMENTO 

DE RECOMENDAC6ES DE RELAT6RIO DE INSPE叫O 

Em fun9ao de solicitaao de verifica9ao de cumprimento de 

recomenda96es do Relat6rio de Inspe頭o n。16/2011-DIRAG/CONT, que trata da 

emissao de visto em projeto e concessao de alvara de constru9ao para o im6vel situadoa 

SHIN CAO6 Conjunto 06 Lote 18, essa equipe de auditoria realizou vistoria t6cnica no 

referido local. 

A vistoria foi realizada em 17/09/2012 e foi observado que a obra se 

encontra embargada, sem indicios de atividades e constru96es em seu interior. Vale 

ressaltar que a obra encontrava-se fechada e que nao foi possivel avaliar o seu interior 

Todavia pode-se observar que a obra estava sendo construida em 

desacordo do projeto apresentado na Administra9谷o Regional. A fachada da obra estava 

modificada, um de seus afastamentos estava fora dos limites e o subsolo encontrava-se 

aflorado. Nao foi possivel avaliar se a obra cumpre com a finalidade de residencia 

unifamiliar, uma vez que a mesma encontra-se inacabada, embargada e fechada 

Manifesta恒o do Gestor 

Por meio do Oficio n。  680/2014  - GAB 一  RA-XVIII, de 16 de outubro de 
2014, conforme a seguir: 

A Diretoria de Obras (DIROB), juntamente com o Nucleo de Licenciamento 
rIP flhr,.c e ' Gerencia ,L F ._... Anrnvarョn - r'】ロhnr。一  -ハ  ,op”、；。＋ハ。』一一‘一  "v 、ー’""'J 、‘"uし」し』」しlaucEAO11IC. ttpruvii9ao e tiaooraCao ae frojetos (lesta 
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do Relat6rio Preliminar de Auditoria em questo, conforme despachos 
anexos. 

Anlise do Controle Interno 

Nao ha despachos anexos. 

Recomenda恒o 

Dar 	andamento 	a s 	solicita96es 	contidas 	no 	Processo 
no 480.000.259/2011, mais precisamente o que consta no Despacho n。  698/20 11- 
GAB/STC (fl.108). 

V - CONCLUSAO 

Em face dos exames realizados, concluimos pelas irregularidades 
mencionadas nos subitens 3.7, 3.9 e pelas ressalvas contidas nos subitens 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10, 4.1. 

Brasilia, 06 de novembro de 2014 

Secretaria de Estado de Transpar6ncia e Controle do Distrito Federal 
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