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PARECER DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

Trata-se da análise dos atos de gestão do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica no exercício de 2014, conforme disposto no Decreto Federal n° 3.591/2000 e 
em cumprimento à Decisão Normativa — DN TCU n° 140, de 15 de outubro de 2014, acerca 
da qual esta unidade de auditoria emite o parecer previsto em seu Art. 2°, III. 

O presente Parecer e Relatório de Auditoria Interna têm como objetivo, 
apresentar a síntese das avaliações e dos resultados dos exames realizados, bem como, se 
manifestar sobre os subitens a seguir indicados no Anexo III item 1, da mesma DN TCU n° 
140/2014, observadas as áreas e atividades planejadas no Plano Anual de Auditoria Interna 
— PAINT para o exercício em exame. 

Os trabalhos realizados na Auditoria foram desenvolvidos alinhados ao 
Plano Estratégico do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)' e foram 
executados com o foco voltado para atendimento ao PAINT 2014. Não obstante a escassez 
de recursos humanos, todas as ações planejadas foram executadas. 

a) demonstração de como a área de auditoria interna está 
estruturada; como é feita a escolha do titular; qual o posicionamento da unidade de 
auditoria na estrutura da unidade jurisdicionadas (UJ). 

As Unidades do Cade foram reestruturadas a partir do Decreto n° 7.738, de 
28 de maio de 2012, que aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos 
Cargos em Comissão do Cade; remanejou cargos em comissão e funções de confiança; 
alterou os Decretos n° 6.061, de 15 de março de 2007, n°2.181, de 20 de março de 1997, e 
n° 1.306, de 9 de novembro de 1994. 

O Decreto tratou, no Capítulo II de seu Anexo, da Estrutura Organizacional 
do Conselho, dispondo, na alínea b, inciso II, art. 2° do Anexo, a Auditoria como órgão 
seccional e definindo suas competências no art. 17 deste mesmo Anexo. As competências 
da Auditoria, também estão dispostas no art. 16 do Regimento Interno do Cade (RICADE). 
O RICADE foi aprovado por meio da Resolução n° 1, de 29 de maio de 2012. 

O RICADE estabelece em seu art. 10 que a Unidade de Auditoria faz parte 
da estrutura da Presidência do Tribunal. 

A Auditoria Interna (Audit) tem como propósito primordial, apoiar e 
assessorar a gestão quanto ao controle da legalidade e conformidade dos atos 

'Disponível em: http://www.cade.gov.br/Default.aspx?84a467a9769494b682c29b  

riS 



Ministério da Justiça 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE 

SCN Quadra 2 Projeção C, Brasília, DF - CEP 70712-902 
Tel.: (61) 3221-8599 - cade@cade.gov.br  

administrativos e proteção do seu patrimônio, por meio de: (i) fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária e operacional da Autarquia, revisando e avaliando a eficácia da 
aplicação de seus controles; (ii) acompanhamento, mediante relatórios, da execução do 
orçamento do Cade em todos os seus aspectos; e (iii) promoção e execução de estudos. 

A escolha do titular da Auditoria é feita pelo Presidente do Conselho e 
enviada à aprovação da Controladoria Geral da União - CGU, nos termos do art. 15, § 50 
do Decreto 3.591, de 6 de setembro de 2000. 

b) avaliação da capacidade de os controles internos administrativos 
da UJ identificarem, evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, bem como de 
minimizarem riscos inerentes aos processos relevantes. 

Nos termos da IN/TCU n° 63/2010, foram analisados os controles internos 
administrativos da unidade no intuito de verificar a conformidade dos atos de gestão e da 
capacidade desses controles identificarem, evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, 
bem como de minimizarem riscos inerentes aos processos relevantes. 

Dos exames dos processos disponibilizados para esta unidade de auditoria, 
observou-se conformidade quanto à análise da legalidade, legitimidade e economicidade 
da gestão em relação aos padrões normativos operacionais. As impropriedades encontradas 
demonstram que há fragilidades nos controles internos da unidade, entretanto, não tiveram 
significativa relevância e nem materialidade que comprometessem o alcance dos objetivos 
e metas estabelecidos pelo Conselho. Todas as impropriedades foram devidamente 
apontadas em relatórios específicos por meio de recomendações, com a finalidade de 
corrigir falhas e evitar irregularidades. 

Das auditorias realizadas, verifica-se que os controles internos 
administrativos do órgão estão atrelados à própria tramitação processual que prevê as 
etapas de supervisão direta e análise jurídica, permitindo assim a identificação, prevenção 
e correção de falhas e irregularidades, bem como a minimização de riscos. 

Importante ressaltar que durante a realização das ações de controle foi 
possível detectar situações em que a Administração ao identificar impropriedades, 
inconsistências ou equívocos de natureza formal, adotou as providências saneadoras 
competentes. Esta medida indica a busca pelo fortalecimento dos controles internos 
administrativos e aprimoramento da gestão. 

Entretanto, os controles administrativos necessitam de aprimoramento que 
os tornem mais efetivos, transparentes, seguros e rastreáveis, em especial, que apoiem a 
gestão e fiscalização contratual a fim de mitigar a ocorrência de inconsistências, sobretudo 
nos processos referentes aos contratos prestados ao Cade por terceiros pessoa jurídica. 

2 



s 
Ministério da Justiça 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE 
SCN Quadra 2 Projeção C, Brasília, DF - CEP 70712-902 

Tel.: (61) 3221-8599 - cade@cade.gov.br  

e) descrição das rotinas de acompanhamento e de implementação, 
pela UJ, das recomendações da auditoria interna. 

As recomendações são informadas por meio dos despachos no bojo de cada 
processo que é enviado para manifestação da unidade. No momento da elaboração dos 
relatórios preliminares, são incluídas as recomendações que ainda permaneceram em 
aberto. Nesta ocasião a unidade tem a oportunidade de informar sobre as implementações 
realizadas. Quando não atendidas em sua completude, a Administração apresenta no 
processo as justificativas para o não atendimento. 

No exercício subsequente, as ações de auditoria incluem uma questão 
específica sobre o atendimento às recomendações feitas pela Audit tomando por base as 
informações dos relatórios anteriores das unidades. 

Deste modo, os resultados dos trabalhos da Audit são monitorados durante a 
realização de ações de auditoria ou por meio de Solicitações de Auditoria (SA) ao longo 
do exercício. 

d) informações sobre a existência ou não de sistemática e de sistema 
para monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna. 

Todas as constatações e recomendações são registradas em planilha 
específica de modo a possibilitar o gerenciamento dos trabalhos, bem como o andamento 
do atendimento das recomendações exaradas nos relatórios de auditoria. 

e) informações sobre como se certifica de que a alta gerência toma 
conhecimento das recomendações feitas pela auditoria interna e assume, se for o caso, 
os riscos pela não implementação de tais recomendações. 

A alta gerência toma ciência das recomendações por meio dos Relatórios 
Finais elaborados pela Audit e encaminhados à Presidência após todos os tramites 
administrativos pertinentes. E enviado ainda, ao final de cada exercício, o Relatório Anual 
de Auditoria, contendo todas as ações realizadas, constatações e recomendações. 

1) 	descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao 
conselho de administração e ao comitê de auditoria sobre riscos considerados 
elevados decorrentes da não implementação das recomendações da auditoria interna 
pela alta gerência. 

Não foram registradas situações de recomendações não implementadas ou 
com encaminhamento para o atendimento na avaliação do exercício seguinte à 
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recomendação. Caso houvesse, os riscos decorrentes dessa não implementação seriam 
comunicados diretamente ao dirigente máximo do Conselho. 

g) informações gerenciais sobre a execução do plano de trabalho da 
auditoria interna do exercício de referência das contas. 

O Plano Anual de Atividades da Auditoria interna - PAINT contemplou a 
programação dos trabalhos da unidade de auditoria interna para o exercício de 2014. Foram 
planejadas 27 Ações com alocação de 5120 homens-hora para sua realização, considerando 
253 (duzentos e cinquenta e três) dias úteis e 03 (três) servidores laborando 08 horas 
diárias. 

Em razão de fatores internos e externos e não programados, o cronograma 
sofreu algumas adequações sem que tenha sido comprometida a realização de todas as 
ações previstas no PAINT 2014. 

As ações de auditoria realizadas pela Audit visando análise dos atos e fatos 
da gestão do CADE, ocorridos no exercício em questão, resultaram na elaboração de 21 
(vinte e um) Relatórios de Auditoria. Todos os relatórios estão espelhados no Relatório 
Anual de Auditoria Interna - RAINT 2014. 

As ações da Auditoria interna examinaram os seguintes aspectos da Gestão: 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
• Correição dos lançamentos na folha de pagamentos dos servidores, e se 

estão de acordo com a legislação vigente; 
• Pagamento de benefícios como: auxílio alimentação, auxilio transporte, 

férias; 
• Os procedimentos referentes às substituições; 
• Inclusão/alteração da folha de pagamento de pessoal; 
• Processos de admissão e desligamento de pessoal, concessão de 

aposentadoria e pensão, cessão/requisição de pessoal. 

GESTÃO FINANCEIRA 
• Concessão de diárias e passagens nacionais e internacionais; 
• Atualização do rol de responsáveis; 
• Uso dos cartões de pagamento; 
• Conformidade contábil e de gestão. 

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
• Execução das metas do Cade constantes do orçamento / 2014; 
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GESTÃO PATRIMONIAL 
• Controle do material de consumo; 
• Controle dos Bens Móveis e Equipamentos; 
• Patrimônio imobiliário; 
• Registros Oficiais e Financeiros; 
• Existências Físicas; 
• Sistemas de Controle Patrimonial. 

GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 
• Contratos prestados ao Cade por terceiros pessoa jurídica; 
• Processos de aquisição de bens e serviços. 

CONTROLES DA GESTÃO 
• Processo de Prestação Anual de Contas 
• Parecer sobre o Processo de Prestação de Anual de Contas; 
• Acompanhamento das Recomendações dos órgãos de Controle; 
• Avaliação das Estruturas de Controles Internos da Gestão. 

Foram analisados processos administrativos de diversos objetos: licitatórios, 
concessão de passagens aéreas, diárias, suprimento de fundos, entre outros. Para esses 
foram geradas recomendações, inseridas nos próprios processos para avaliação e 
manifestação das unidades. Além da análise processual, foram realizadas três auditorias in 
loco nos setores de Patrimônio mobiliário, Almoxarifado e visita às instalações do edifício 
locado pelo Conselho, que também geraram recomendações. Todas as recomendações 
foram devidamente registradas em relatórios específicos. Os Setores do Cade 
empreenderam esforços com vistas ao saneamento de disfunções apontadas nos relatórios 
desta Auditoria Interna. 

Para acompanhamento do cumprimento das recomendações exaradas são 
observados, tanto por esta unidade quanto pela área destinatária da recomendação, o fluxo e 
procedimentos no que se refere à: 

1. . apresentação da constatação e recomendação; 
2. . resposta com as providências adotadas; 
3. .confirmação das medidas realizadas. 

Dessa forma, foi possível verificar que as recomendações foram, em sua 
maioria, prontamente atendidas. Nos casos em que não foi possível a adoção de 
providências pontuais, por motivos de força maior, a Administração tem buscado condições 
para atendimento. 



Ministério da Justiça 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE 

SCN Quadra 2 Projeção C, Brasília, DF - CEP 70712-902 
Tel.: (61) 3221-8599 - cade@cade.gov.br  

h) informações sobre a confiabilidade das demonstrações contábeis, 
demonstrando as eventuais inconsistências verificadas, bem como a estratégia 
e os procedimentos adotados para a verificação. 

No que concerne ao atendimento da Parte A, subitem 12.4.2 constante do 
Anexo II da DN TCU no 127/2013 consta no subitem 12.4 do Anexo deste relatório 
declaração do Contador de que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços 
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do 
Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.° 4.320/1964, refletem 
adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada 
que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a restrição 634 - Falta de 
Avaliação Bens Móveis/Imóveis/Intangível/Outros. 

Compete regimentalmente à Auditoria Interna promover auditoria contábil, 
financeira, orçamentária e patrimonial. Assim, foram deflagradas duas ações de auditoria 
com o intuito de examinar a confiabiliclade das demonstrações contábeis: 

• Controle de material de consumo: por meio da comparação entre os 
saldos constantes no RMA com o Siafi e os valores de entradas e saídas 
constantes no RIvIA. Foi verificado o saldo no SIAFI, por meio da transação 
>balancete da conta 1.1.3.1.8.01.00, não tendo sido observada nenhuma 
divergência entre os valores. 

• Controle de bens móveis: análise dos relatórios (RMBs) de janeiro a 
agosto/2014, em que foram confrontadas as informações dos RMBs com as 
registradas no SIAFI, as entradas e saídas, bens móveis, bem como a 
depreciação realizada flC) período. Foi verificado o saldo no SIAFI, por meio 
da transação >balancete das contas 1.4.2.1.2.00.00 e 1.4.2.9.0.00.00. Não 
foram detectadas inconsistências, impropriedades e/ou irregularidades para o 
objeto em análise. 

É o parecer. 
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SÍNTESE DAS AVALIAÇÕES REALIZADAS E DOS RESULTADOS 
QUE FUNDAMENTARAM A OPINIÃO 

1. Relatório de Auditoria n° 01/2014 - Almoxarifado 

Na visita in loco foram encontrados dois itens da amostra cujas quantidades 
constantes no sistema e/ou na ficha não coincidem com a quantidade física, o que equivale 
10% do total dos materiais auditados. 

Na auditoria realizada no exercício de 2013, 8 (oito) itens apresentaram 
constatação. O que indica comparativamente uma melhoria do gerenciamento do estoque 
do Almoxarifado. 

De acordo com as informações prestadas pela Diretoria Administrativa - DA, 
ficou esclarecido o motivo da divergência dos quantitativos apurados nos controles e foi 
providenciada regularização da situação dos itens com inconsistência. Para além da 
recomendação, a diretoria manifestou sobre a orientação dada aos servidores para execução 
dos trabalhos realizados com relação ao controle do estoque. 

2. Relatório de Auditoria n° 02/2014 - Rol de Responsáveis 

Durante os trabalhos realizados, constatou-se que o Rol de Responsáveis 
estava desatualizado em razão da ausência do lançamento das exonerações. 

O Chefe da Divisão da Contabilidade informou que foram atualizadas as 
exonerações, no Rol de Responsáveis, dos agentes responsáveis constante na tabela 
"Agente Responsável - Fora do Cade". 

A Diretora Administrativa informou que em atendimento à recomendação 
dessa Auditoria-Interna, foi implantada nova rotina de trabalho com a finalidade de 
promover atualização constante do Rol de Responsáveis. Afirmou que o atual apontamento 
de desatualização do Rol de Responsáveis apresentou situação ainda não contemplada pelo 
controle implantado pela DA, qual seja, a identificação de desligamento de servidor que 
não ocorre por meio de publicação de portaria no DOU ou Boletim de Serviço. Assim, a 
rotina de atualização do Rol de Responsáveis será aperfeiçoada, de forma a tratar essa 
situação de desligamento inicialmente não identificada. 

3. Relatório de Auditoria no  03/2014 - Processos de Pagamento 

A ação de auditoria analisou por amostragem os processos de execução dos 
Contratos, por meio dos registros de acompanhamento emitidos pelo Fiscal, da 
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documentação comprobatória, verificando os valores pagos, as retenções efetuadas e 
prestação dos serviços conforme o objeto. Registros no SIAFI e SIASG. 

Na comparação dos quantitativos de constatações entre os processos de 
pagamento auditados, nos exercícios de 2013 e 2014, foi possível observar um aumento de 
262% de constatações em 2014. 

Tabela 1 - Constatações 

Vício de competência 

E 	Qe 
9 

Prazo não respeitado* 4 

Erro de lançamento no SIASG 3 

Ausência de documentos 12 

Irregularidades em documentos 12 

Cronologia não respeitada 

Incompatibilidade entre documentos 4 

Informação insuficiente 1 

Documento estranho ao processo 1 

*pagamento  realizado após o 50  dia útil contado do ateste da nota fiscal/ fatura pelo fiscal. 

Há de se destacar que, para as atividades de auditoria nos processos de 
pagamento no exercício de 2014, esta Unidade de Auditoria aperfeiçoou sua análise no 
aspecto da fiscalização de contrato. No entanto, tal fato não é suficiente para justificar o 
aumento das ocorrências uma vez que as constatações não se limitaram aos atos praticados 
pelos fiscais de contratos. 

As constatações e recomendações foram registradas no bojo de cada 
processo de pagamento auditado por esta Unidade de Auditoria. Merece destaque a 
constatação referente ao processo de pagamento do Contrato n° 033/2012 - Apoio 
Administrativo de que a fatura do mês de janeiro apresentou uma diferença a maior no 
valor de R$ 4.783,38 (quatro mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos), 
este valor é equivalente ao que o Cade paga por cada Apoio Administrativo. Assim, 
concluiu-se que houve a cobrança de 29 (vinte e nove) postos, quantidade divergente da 
estipulada no contrato de 28 (vinte e oito) Apoios Administrativos. 

Foi recomendado ainda o aperfeiçoamento dos controles internos existentes, 
tornando-os mais efetivos, transparentes, seguros e rastreáveis, a fim de mitigar a 
ocorrência de inconsistências nos processos de pagamento. 
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Por meio do Memorando n° 42/2014/GAB/DA/CADE, datado de 13 de 
agosto de 2014, o Sr. Diretor Administrativo afirmou que a recomendação será acatada e 
apresentou as manifestações e providências saneadoras que foram realizadas em cada 
processo. Sobre a constatação de pagamento a maior ocorrida na fatura de janeiro a 
diretoria informou que o valor foi deduzido da nota fiscal dos serviços prestados no mês de 
junho/2014. 

4. Relatório de Auditoria n° 05/2014 - Patrimônio Imobiliário 

O Cade não possui imóveis próprios assim a ação de auditoria teve como 
objeto o imóvel alugado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade de 
propriedade da Disbrave - Distribuidora Brasília de Veículos S/A.. A ação abrangeu um 
universo de 10 processos cujos objetos estão relacionados à gestão e manutenção do 
patrimônio imobiliário. Alguns dos processos auditados e que tiveram recomendações e/ou 
sugestões não retornaram para a Audit com a manifestação da unidade, até o fechamento 
dos trabalhos, quais sejam: 

• 08700.003795/2011-93 - Disbrave Administradora de Bens Imóveis 
Ltda. 

• 08700.000958/2014-29 - Disbrave Administradora de Bens Imóveis 
Ltda. 

• 08700.000164/2014-65 - Elevadores Atlas Schindler 
• 08700.001888/2012-64 - Orion Telecomunicações Engenharia Ltda. 
• 08700.001327/2014-27 - Companhia de Saneamento Ambiental do 

Distrito Federal- CAESB. 

Foi analisada a suficiência da estrutura de pessoas do Cade para gerir o bem 
imóvel sob sua responsabilidade; a existência de uma estrutura tecnológica para gerir o 
imóvel; a correção e completude dos registros do imóvel no Sistema de Gerenciamento dos 
Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet com o objetivo de verificar a eficiência da 
gestão do imóvel sob responsabilidade do Conselho. 

Dos processos de pagamento auditados nesta ação 100% apresentaram 
alguma constatação que ensejou em recomendação ou sugestão. Segue tabela dos 
quantitativos de constatações. 
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Tabela 2 - Constatações 

Com base nas constatações é possível verificar que 45% das constatações 
estão relacionadas à documentação constante nos processos e as falhas detectadas são de 
natureza formal. Ficou evidenciada a necessidade de aprimoramento dos fluxos de trabalho 
e dos controles internos. 

Por meio do Despacho n° 347/2014/DLOG/CGOFL/DA/CADE, de 4 de 
novembro de 2014, a Administração, apresentou as manifestações referentes às 
recomendações constantes nos bojos dos processos. Após a análise foi possível verificar 
que a maioria das constatações foram solucionadas ou a Administração está em busca de 
soluções. 

S. Relatório de Auditoria no  10/2014 - CGTI 

Atualmente a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGTI 
conta com apenas 3 (três) Analistas de Tecnologia da Informação, sendo que 2 (dois) deles 
são ocupantes de cargos DAS. Constatou-se que nenhuma chefia de serviço possui 
substituto formal. Essa situação fragiliza o desenvolvimento das atividades sob a 
responsabilidade da coordenação. Há de se destacar ainda, que não há substituto para o 
servidor responsável pelo gerenciamento das questões relativas à gestão da informação. 

Por meio do Despacho CGTI/DA/CADE n° 092/2014, o Sr. Diretor 
Administrativo Substituto informou que o solicitou por meio de oficio ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão - MP mais 6 (seis) vagas de Analista em Tecnologia. 
Em resposta o MP comunicou que o Conselho que receberia mais 1 (uma) vaga de ATI do 
concurso realizado em 2013. Porém, diante do baixo número de aprovados neste concurso o 
Cade acabou não recebendo o servidor. A CGTI informou que está participando de reuniões 
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periódicas com o MP para acompanhar o processo do novo concurso de ATI, previsto para 
2015. 

Foram providenciadas as nomeações dos substitutos dos titulares dos cargos 
DAS da CGTI. 

6. Relatório de Auditoria n°  12/2014 - Licitação 

A ação de auditoria realizou a análise por amostragem dos processos de 
Licitações, Dispensas e Inexigibilidades de Licitação, no intuito de constatar o atingimento 
das finalidades propostas. Consulta ao SIASG/SIAFI quanto à documentação de registros 
contábeis e de regularidade fiscal, fundamentação legal, publicações, entrega e pagamento 
do objeto contratado. 

Dos processos auditados 100% apresentaram alguma constatação que 
ensejou uma recomendação ou sugestão. Segue tabela e gráfico ilustrativos dos 
quantitativos de constatações: 

Tabela 3 Constatações 

'fltulo da Constatação 	 Qtde 
Vício de Competência 	 2 

Falha de informação 	 2 

Documentação vencida 	 1 

Falta de Documentação 	 1 

Falha Formal 	 1 

Total 	7 

Com base nas constatações é possível verificar que estas estão relacionadas à 
documentação constante nos processos e as falhas detectadas são de natureza formal. Ficou 
evidenciada a necessidade de aprimoramento dos fluxos de trabalho e dos controles 
internos. 

A Administração acolheu as recomendações e tomou as providências 
necessárias ao saneamento das inconsistências apontadas. 
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7. Relatório de Auditoria O  13/2014 - Divisão de Licitação e Contratos - 
DLC - Avaliação dos controles internos 

Por meio de respostas ao questionário enviado pela Auditoria, foi possível 
constatar que a Divisão de Licitação e Contratos - DLC não possui definição formal do 
fluxo de trabalho, tão pouco, normativo que determine as responsabilidades dos atores 
envolvidos nas atividades da divisão. A diretoria informou ainda que não houve a fixação 
institucional de indicadores e metas relacionadas às atividades da DLC no exercício. 

Esta Auditoria recomendou que seja mapeado, avaliado e ajustado o fluxo de 
trabalho da DLC a fim de garantir que as atividades desenvolvidas pela divisão, estejam 
bem desenhadas e aderidas pela equipe, visando o aprimoramento dos controles internos e 
para mitigar riscos na execução na gestão das licitações e dos contratos. 

8. Relatório de Auditoria n° 14/2014 - Divisão de Logística - DLOG - 
Avaliação dos controles internos 

Por meio de respostas ao questionário enviado pela Auditoria, foi possível 
constatar que a ausência de um sistema de gerenciamento das atividades de controle do 
Almoxarifado e dos bens móveis, bem como um sistema para gerenciamento das demandas 
relativas a serviços gerais. 

9. Relatório de Auditoria - Conformidade Contábil e de Gestão 

A partir da Planilha de Acompanhamento de Conformidade Contábil, 
elaborados pela DCONT, referente aos meses de janeiro a setembro de 2014 foi possível 
compilar os dados das restrições realizadas pela Conformidade de Gestão, no período de 1° 
de janeiro a 30de setembro de 2014. 

Foram identificadas 262 (duzentos e sessenta e dois) ocorrências de 
restrições dadas ao Cade provenientes da análise pela Conformidade de Registro de Gestão 
dos documentos hábeis emitidos pela Divisão de Orçamento e Finanças - DIOF. 

Atualmente a DCONT conta com 2 (dois) servidores com formação 
específica na área de Contabilidade, a chefia da divisão não possui substituto formalmente 
designado. Essa situação é preocupante e fragiliza o desenvolvimento das atividades sob a 
responsabilidade da divisão. Há de se destacar ainda, que não há substituto para o servidor 
responsável pelo gerenciamento das questões relativas à conformidade contábil, o que 
contribui para fragilizar ainda mais o desenvolvimento das atividades da DCONT. 
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A Diretoria Administrativa informou que os procedimentos para a nomeação 
dos substitutos foram iniciados. 

10. Relatório de Auditoria - Patrimônio - Bens Móveis 

A auditagem por meio de visita in loco atingiu o universo de 20 (vinte) 
setores que equivale a 20,41 % do total. De todos os itens auditados, 54 (cinquenta e quatro) 
se encontravam com as constatações abaixo descritas: 

Tabela 4 -- Tipos de Constatações 

Ttu1. Rum ido da constatação Qtde 

Não constante do Termo 43 

Não encontrado no setor 5 

Sem Patrimônio 6 

Tota' 0,4  N 54 

Na visita à biblioteca do Cade constatou-se que o local não possui a estrutura 
fTsica adequada para sua finalidade uma vez que está exposto à constante incidência do sol, 
e não dispõe de sistema de ar condicionado que mantenha a temperatura dentro dos limites 
necessários para a conservação dos livros. 

A Diretoria Administrativa informou que está em andamento o trabalho de 
inventário patrimonial, conduzido pela Comissão de Inventário de Bens Patrimoniais, 
constituída pela Portaria Cade N° 268, de 19/12/2014. Ao término do levantamento, 
ocorrerão os devidos ajustes. Esclareceu ainda que as divergências apontadas na SG 
ocorreram em função da mudança de tayout do setor e diversas já foram corrigidas no 
sistema. Sobre a biblioteca a Diretoria Administrativa está ciente desta necessidade e está 
estudando as alternativas para realizar a referida adequação. 

11. Relatório de Auditoria-  Contratos Vigentes 

A ação de auditoria analisou por amostragem os processos de execução dos 
Contratos, por meio dos registros de acompanhamento emitidos pelo Fiscal, da 
documentação comprobatória, verificando os valores pagos, as retenções efetuadas e 
prestação dos serviços conforme o objeto. Registros no SIAFI e SIASG. 

Dos processos de pagamentos auditados 100% apresentaram alguma 
constatação que ensejou uma recomendação ou sugestão. Segue abaixo tabela com os 
quantitativos de constatações: 
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Tabela 5 - Constatações 

Fituh da Consjatço Qtde  UI 
Falha de informação 9 

Vício de Competência 2 

Falta de documentação 6 

Total 17 

Dos dados apresentados é possível verificar que as constatações são de 
natureza formal. As constatações e recomendações foram registradas no bojo de cada 
processo. Merece destaque as constatações referentes a ausência dos lançamentos de 
Contratos, Termos Aditivos e Termos de Apostilamentos no SIASG, conforme se segue: 

• Processo n° 08700.004873/2011-77— Segurança Armada e Desarmada 
o Contrato n° 002/2012: 

•O Segundo Termo Aditivo 
• Os Termos de Apostilamentos 

o Contrato n° 019/2012: 
• O Terceiro Termo Aditivo 
• Os termos de Apostilamentos 

• Processo n° 08700.002938/2011-40 - Apoio Administrativo 
o Contrato n°22/2011: 

•O Terceiro Termo Aditivo foi lançado no SIASG, porém sem 
o valor global do termo. 

•0 Quarto Termo Aditivo 
•0 Quinto Termo Aditivo 

o Contrato n° 33/2012: 
•O contrato e os Termos Aditivos não foram lançados no 

SIASG 
O não lançamento no SIASG dos Contratos, Termos Aditivos e dos 

Apostilamentos evidencia uma falha no controle interno. Deste modo foi recomendado o 
que se segue: 

1. Que seja revisto e repensado o fluxo de rotinas da DLC a fim de garantir 
que procedimentos como o lançamento no SIASG, devolução de garantias, 
dentre outros, estejam bem desenhados e aderidos pela equipe, visando o 
aprimoramento dos controles internos e para mitigar riscos na execução na 
gestão de contratos e descumprimento dos ditames legais. 

2. Recomendamos que seja averiguada a existência de contratos, termos 
aditivos e apostilamentos pendentes de lançamento no SIASG, e 
providenciado o saneamento das ocorrências, incluindo a documentação 
pertinente nos autos processuais. 
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3. Que seja verificada a possibilidade de se proceder ao lançamento no 
SIASG do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 002/2012, do Terceiro 
Termo Aditivo ao Contrato n° 019/2012 e de seus apostilamentos. 

4. Que, doravante, a Administração atente para obrigatoriedade de se lançar 
os contratos celebrados por esta Autarquia, bem como seus respectivos 
Termos Aditivos, no SIASG. 

A Administração informou que acatou as recomendações e que estão 
providenciando a regularização das inconsistências apontadas. 

Brasília, 30 de março de 2015. 

Joi e 	teiio 
i ra-Chefe 
ade/MJ 
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