
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Controladoria-Geral do Distrito Federal 
Subcontroladoria de Controle Interno 

RELAT6RIO DE INSPECAO N.0 01/2018 - DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCl/CGDF 

Unidade: 

Assunto: 
Exercicio: 

Secretaria de Estado de Planejamento, Or9amento e Gestao do Distrito 
Federal - SEPLAG/DF. 
Inspe車o nos Atos e Fatos dos Gestores 
2015 e 2016. 

I - ESCOPO DO TRABALHO 

Os trabalhos de inspe頭o foram realizados na sede da Secretaria de Estado de 
Planejamento, Or9amento e Gestao do Distrito Federal, no periodo de 01/02/2017 a 
24/02/2017, objetivando a analise de atos e fatos da gesto referentes aos exercicios de 2015 e 
2016. 

No foram impostas restri96es quanto ao m6todo ou a extensao dos trabalhos. 

A inspe9ao foi realizada por amostragem, visando a analise das gest6es 
or9amentaria, financeira, contabil e patrimonial da Unidade referenciada. 

Por meio do Processo SEI! 00480-00006728/2017-28, foi encaminhado aos 
gestores da Secretaria de Estado de Planejamento, Or9amento e Gestao do Distrito Federal o 
Informativo de A9ao de Controle - IAC - n.。  03/2017 - DIGOV/COIPG/ 
COGEI/SUBCl/CGDF, de 11/08/2017. As informa6es encaminhadas pela Unidade constam 
do presente Relat6rio de Inspe9ao. 

Na sequencia serao expostos os resultados das analises realizadas na gestao da 
unidade. 

1- GESTAO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVICOS 

1.1 - MANUTENCAO INDEVIDA DE RUBRICA NAS PLANILHAS DE 
FORMACAO DE PRECOS 

Fato 

O Processo n。  410.001.307/2011 trata de contrata9ao da Empresa BRASFORT 
EMPRESA DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 03.497.401/0001-97, por meio do Contrato n。  
08/2011, assinado em 29/07/2011. referente a presta9ao de servi9os de vigilncia armada e 
desarmada. 
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O Contrato n。  08/20 1 1 foi decorrente da rescisao do Contrato n。  25/20 10- 
SEPLAG, assinado em 30/07/2010 com a empresa VIPASA, vencedora do Lote 01 do Pregao 
Eletrnico no 021/2009. 

A planilha de custos utilizada na licita9ao contemplou o item "Treinamento e 
Reciclagem". Nas repactua96es posteriores esse item foi mantido e apresentou o valor de 
25,02 por posto, para os exercicios de 2015 e 2016, que multiplicado pelo numero de 
funcionrios do contrato - 782 - representa uma despesa anual de R$ 117.393,84. 

Conforme Art. 16, inciso IV da Lei n。  7.102/83, para o exercicio da profissao o 
vigilante dever "ter sido aprovado, em curso de formaぐdo de vigilante, realizado em 
estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos desta lei". 

O art. 17 da Lei n。  7.102/83 exige o registro prvio, no Departamento de 
Policia Federal - DPF, para o exercicio da profissao de vigilante. No art. 109, inciso IV da 
Portaria n。  387/2006 da referida Autarquia, consta que "A adequada preparaぐdo t'cnica para 
o desempenho de suasかnぐ6es sdo atribuiぐ6es inerentesd pr中ria atividade de vigilante'' 

1-la decis6es do Tribunal de Contas da Uniao no sentido de que esse item deva 
ser excluido da planilha de custos, a exemplo do Ac6rdao n。  592/2010-Plenrio: 

[. ..1 

1.5. Determina96es: 
i.5.i.a Superintendencia Regional do Banco do Brasil em Roraima que em 
eventuais repactuag6es e/ou futuras contrataf6es de empresas especializadas na 
presta頭o de servi9os terceirizados observe o seguinte: 
[. ..] 

1.5.1.4 Nao aceite no quadro dos Insumos a presen9a de item relativo a 
'Treinamento/Reciclagem de Pessoal', vez que esses custos j自  estao englobados nas 
despesas administrativas da contratada. 
(grifou-se) 

O Tribunal de Contas do Distrito Federal ao examinar os contratos de 
presta o de servi9os de vigilancia armada e desarmada, firmados pela Secretaria de Estado 
de Sade do Distrito Federal, no periodo de 2007 a 2012, proferiu a Decisao n。  6038/2013, 
que determina em seu item "c": "No permita a inclusdo das rubricas "Supervisdo e 
Fiscalizaぐdo ’二 "Treinamento e Reciclagem"e "Exames Admissionais e Periづdicos"nas 
Planilhas 庇  Custos e de Formaぐdo de Preぐos que comp6em os processos de contrataぐうes de 
servios continuados"chado Oり’’. 

Conforme documenta9ao encaminhada via SEI (Processo 00480- 
00006728/2017-28), os gestores se pronunciaram por meio da Nota Tecnica n 120/2017 - 
SEPLAG/SCG/AGEAD, datada de 30 de agosto de 2017. Segundo informa9ao da 
Coordena9ao de Licita96es (COLIC/SCG), desde 2016 n豆o se aplica aos Editais e Termos 
de Referencia/Projeto Bhsico a rubrica "Treinamento/Capacita戸o e ou Reciclagem de 
Pessoal" nas planilhas de insumos (grifo do original). 

31yj, 
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Salientamos a pro atividade da SEPLAG em realizar a altera o conforme 
retrata a Nota T6cnica n 120/2017 - SEPLAG/SCG/AGEAD. No entanto, o inteiro teor da 
constata9ao permanece mantida em razao de o fato ter ocorrido no exercicio de 2015 e em 
parte do exercicio de 2016. 

Causa 

. Em 2015 e 2016: Falha administrativa. 

Consequencia 

Manuten9ao indevida de item de despesa nas planilhas de custos e forma車o 
de pre9os. 

Recomenda恒o 

. Emitir circular a todas as Unidades Administrativas com complexo do 
Distrito Federal a fim de que elas observem a nao inclusao das rubricas "Superviso e 
Fiscaliza9ao", "Treinamento e Reciclagem" e "Exames Admissionais e Peri6dicos" nas 
Planilhas de Custos e de Forma9ao de Pre9os que comp6em os processos de contrata96es de 
servi9os continuados. 

1.2 - AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A INDICACAO DE UM 
MESMO EXECUTOR PARA MAIS DE TRES CONTRATOS 

Fato 

O Processo n。  410.001.308/2010 trata da contrataao de remanescente de 
servi9os, em consequencia de anterior rescisao do Contrato n。  26/2010 - SEPLAG, referentes 
apresta9ao de servi9os de vigilancia armada e desarmada, com fornecimento de mao de obra, 
materiais e equipamentos, Lote 03, para diversos 6 rgaos do Governo do Distrito Federal, 
conforme Contrato de Prestaao de Servi9os 09/2011. 

De acordo com o§ 4。  do art. 41 do Decreto n。  32.598/2010, que aprovas as 
Normas de Planejamento, Or9amento, Finan9as, Patrim6nio e Contabilidade do Distrito 
Federal, e da outras providencias,d permitida a indica9ao de um mesmo executor para mais 
de trs contratos em situa96es excepcionais, devidamente justificadas pelo dirigente m自ximo 
do 6 rgao. 

Ocorre que a publica9ao da Ordem de Servi9o n。  361, de 08 de outubro de 
2015, assinada pela Subsecretria de Administra車o Geral substituta, nao possui nenhuma 
justificativa pr6via para nomear a comissao executora dos contratos. Composta por 5 
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EMPRESA 

LN DISTRIBUI9AO E COMERCIO LTDA-ME 

TCNICA CONSTRUいO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 

BRASFORT EMPRESA DE SEGURANA LIDA. 

MULTSERV SEGURANCA E VIGILNCIA PATRIMONIAL LTDA 

WLSP - LOGsTIcA E CONSTRU9AO LTDA-ME. 

SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL LTDA 

REAL JG - SERVICOS GERAIS LTDA 
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membros, a comissao executora e responsvel pela execu9ao e fiscalizaao de 21 contratos, 
abaixo listados: 

TABELA I - RELACAO DOS CONTRATOS FISCALIZADOS PELA CONIISSA() EXECI' TORA 

CONTRATO 

04/2015 

05/2015 

07/2015 

06/2010 

23/20 14 

08/2011 

09/2011 

36/2010 

53/2010 

08/2015 

09/2015 

13/20 14 

18/20 13 

19/20 13 

20/2013 

06/2015 

14/20 14 

16/20 14 

17/20 13 

25/2013 

26/2013 

PROCESSO 

414.001.167/2015 

414,001.167/2015 

414.001.346/2015 

410.000.877/2009 

410.001.120/2014 

410.001 .307/2010 

410.001.308/2010 

410.001.309/2010 

410.001.795/2010 

414.001.347/2015 

414.001.348/2015 

410 .000.434/2014 

410.000.635/2013 

410.000.628/2013 

410.000.630/2013 

414.001.330/2015 

410.000.433/2014 

410.000.557/2014 

410.000.637/2013 

410.000.743/20 13 

410.000.742/2013 
FONTE: ELABORADA PELA EQUIPE DE AUDITORIA 

Destaca-se que os contratos acima listados sao de grande vulto, que necessitam 
de um acompanhamento rotineiro e minucioso 

Conforme documenta頭o encaminhada via SEI (Processo 00480- 
00006728/2017-28), os gestores se pronunciaram com as seguintes informa96es: 

A aludida recomenda9ao orienta9ao ser fielmente atendida para todas as vindouras 
publica96es, pertinentes a fiscaliza9ao de todos os contratos de Servi9os de Limpeza 
e Conserva頭o, Seguran9a Patrimonial e Brigada de Incendio, haja vista o 
compromisso que esta COACC tem em melhorar constantemente os trabalhos que 
so realizados por esta Unidade Administrativa, que prima pelo Interesse P自blico. 

A Secretaria se comprometeu a atender a recomendaao de elaborar uma 
justificativa assinada pelo dirigente maximo no caso de nomear um mesmo executor para 
mais de trs contratos. 

Reiteramos que a questao sera monitorada e pode ser objeto de nova auditoria. 

Causa 
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. Em 2015: Reduzido quantitativo de servidores qualificados a serem 
executores de contrato. 

Consequencia 

. Possibilidade de acompanhamento deficiente de contratos de grande vulto, 
podendo acarretar prejuizos ao erario. 

Recomenda瞬o 

● Determinar ao setor competente que, no caso de nomear um mesmo 
executor para mais de trs contratos, seja elaborada uma justificativa que deve ser assinada 
pelo dirigente maximo do 6 rgao. 

HI - CONCLUSAO 

Em face dos exames realizados e considerando as demais informa6es, foram 
constatadas as seguintes falhas: 

 

GESTAO 

       

   

SUBITEM 

   

CLASSIFICA9AO 

        

         

         
   

LII二  1.2 

 

l、 \I II \S NIFE 

 

GESTAO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVI9OS 

  

    

     

Brasilia, 22 de janeiro de 2018. 

Mogabiana '.-,. 
Auditor de Controle Interno 

Matricula no 187.399-7 
Inspetor Tdcnico de Controle Interno 

Matricula no 34.5 12-1 

へ  、  

CI lidia de Sousa Moreira 
Auditor de Controle Interno 

Matricula no31.183-9 
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