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RELATÓRIO DE AUDITORIA N.º 10/22 

 

 

Tipo de auditoria: Auditoria de Gestão 

 

Entidade auditada: Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal 

 

Período da análise: Janeiro a dezembro de 2021 

 

Gestor responsável pelas contas: Contador Daniel Chaves Fernandes 

 

Gestor do Regional: Contador Alberto Milhomem Barbosa 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de Contabilidade foram criados 

como Entidade Fiscalizadora do Exercício Profissional, por meio do Decreto-Lei nº 9.295/46, de 27 de 

maio de 1946 e, de acordo com o artigo 3º: “Terá sua sede no Distrito Federal o Conselho Federal de 

Contabilidade, ao qual ficam subordinados os Conselhos Regionais.”, e tem como funções básicas o 

registro e a fiscalização da profissão contábil em todo território nacional, conforme os artigos 6º, 10 e 

12, bem como a regulação dos Programas de Educação Continuada, instituído pela Resolução 

1.370/2011. 

 

 Os trabalhos da Auditoria tiveram como delimitador o Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs, 

aprovado pela Resolução CFC nº 1.101/07; o Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, 

aprovado pela Resolução CFC nº 1.161/2009; Resoluções do CFC e CRCs, Instruções de Trabalho e 

demais normas atinentes que delimitaram os fatores relevantes a serem observados na execução dos 

trabalhos. 

 

 A auditoria deu ênfase ao aspecto legal dos atos praticados, visando avaliar, de forma amostral, 

a gestão do Conselho Regional de Contabilidade, pelos processos e resultados gerenciais 

apresentados, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com determinado critério 

técnico, operacional ou normativo. 

 

O resultado preliminar da análise da auditoria foi enviado ao Conselho para suas considerações 

e/ou indicasse eventuais planos de ações que foram submetidas e apreciadas pela Câmara de Controle 

Interno do CFC no julgamento das contas anuais. 
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2. OBJETIVOS DOS TRABALHOS DA AUDITORIA 

 

A Auditoria teve como objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles 

internos, bem como as informações contábeis, financeiras e operacionais da entidade. Foram 

analisados documentos que serviram de respaldo para a emissão deste relatório, visando à primazia da 

eficiência, eficácia e economicidade da gestão, avaliando se os recursos financeiros foram empregados 

de forma a atender o objetivo fim da entidade. 

 

Em específico, a avaliação dos controles internos dos CRCs visa evitar possíveis procedimentos 

inadequados aplicados nas rotinas adotadas, quanto aos aspectos da segurança dos procedimentos, 

identificando fragilidades nos controles administrativos, de forma a avaliar o grau de relevância dos 

danos que possam provocar. 

 

Os trabalhos desenvolvidos buscam também, prestar assessoramento à alta administração do 

Conselho Regional, de forma a contemplar o desenvolvimento de ações e soluções para um melhor 

desempenho dos atos administrativos, técnicos e operacionais. 

 

3. ESCOPO DA AUDITORIA  

 

O escopo dos trabalhos da Auditoria Interna para o exercício de 2021 foi:  

 

1. Estrutura Legal e Normas 

2. Plano de trabalho e orçamento - Avaliação dos indicadores  

3. Execução da Receita e Financeiro 

4. Execução da Despesa 

5. Licitações e Contratos  

6. Gestão de Pessoal  

7. Bens Patrimoniais 

8. Fiscalização  

9. Registro 

10. Eventos e Desenvolvimento Profissional 

11. Informática 

12. Monitoramento / Follow-up 

 

Na execução dos trabalhos, a auditoria deu ênfase a verificação dos controles e procedimentos 

administrativos, às normas aprovadas, ao controle da receita, aos processos de contratação, bem 

como os respectivos contratos firmados, a verificação do controle de bens patrimoniais e seus registros 

contábeis, a averiguação das despesas, a conformidade da gestão de pessoal, e demais controles 

relacionados as atividades fins de Fiscalizaçao, Registro e  Desenvolvimento Profissional, além de 

verificar os procedimentos relacionados à segurança de dados na área de Informática. 
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4. RESULTADOS DOS EXAMES/CONSTATAÇÕES  

 

4.1. PROCEDIMENTO DE AUDITORIA – ESTRUTURAS LEGAL E NORMAS 

 

O escopo dos trabalhos da Auditoria Interna referente a Estruturas Legal e Normas para o 

exercício de 2021 foi com base nos critérios estabelecidos no Planejamento Geral e Específico da 

Auditoria Interna do CFC. 

 

A verificação foi realizada de acordo com os seguintes critérios: 

 

a) Verificar a existência de controle de todos os atos editados e em vigor no período auditado; 

b) Verificar a divulgação dos atos, quando couber, no Diário Oficial do Estado ou no Diário Oficial 

da União e no Portal da Transparência, em atendimento ao Princípio da Publicidade e a 

Resolução CFC nº 1.000/04 e suas alterações; 

c) Verificar se o ato praticado pela entidade feriu alguma lei ou norma e se está de acordo com 

as finalidades dos Conselhos de Contabilidade; e, 

d) Verificar se há regulamentação de fiscalização de contratos e se está aderente à IN MPDG nº 

05/2017; 

e) Verificar se estão realizando a divulgação do Portal da Transparência e Acesso à Informação; 

f) Verificar se o Regional estabeleceu as práticas de governança estabelecida pelo CFC. Nesse 

ciclo serão avaliadas as medidas adotadas. 

 
 
4.1.1. Ausência de identificação das ações da Comissão de Transparência 
 

Recorrente (Sim/Não): Não 

Caso afirmativo, em quais Relatórios? Não 

 

Na avaliação das ações da Comissão de Transparência para manutenção das informações atualizadas, 

não se verificou relatório com o registro das reuniões. 

 

Além disso, observou-se a ausência de arquivamento de algumas atas de reuniões plenárias no portal 

e do calendário de reuniões, bem como de contratos (avaliação realizada em 22/02/2022). 

 

Orienta-se quando da realização de reuniões, estabelecer pautas e lavrar as atas, uma vez que esses 

documentos são importantes para a tomada de decisão e definição de planos de ação. Informações do 

que vai gerar resultado e o que foi realizado, e não apenas o que foi planejado. Alerta-se que a ata da 

reunião oficializa as decisões, ações e datas acordadas, evitando desentendimentos e confusões. 

 

Considerando as informações do achado de auditoria apresentado, o CRC deverá apresentar 

justificativa e/ou as medidas adotadas para sanar a questão ou evitar novas ocorrências. 
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Resposta do Regional (justificativa com a evidência): 

Não foram realizadas reuniões pelos grupos de trabalho. Houve acompanhamento por parte dos 

funcionários quanto às demandas. Porém, já estão sendo revistas as portarias para alterações de 

membros nos grupos, onde constará a necessidade de reuniões conforme sugerido. 

 
Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 

Será verificado no próximo ciclo de auditoria o cumprimento da recomendação. 
 
 
4.1.2. Ausência de registros das atividades do Comitê do PDTI 
 

Recorrente (Sim/Não): Não 

Caso afirmativo, em quais Relatórios? Não 

 

Na avaliação das ações do Comitê do PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação, constatou-se 

que não houve o registro e ações desenvolvidas pelo comitê no período. 

 

O PDTI consiste num importante instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e 

processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação 

do Conselho de Contabilidade para um determinado período. Trata-se de um documento síntese e de 

caráter executivo que tem por principal objetivo nortear a evolução e o uso da tecnologia da informação 

no Conselho. 

 

Orienta-se quando da realização de reuniões, estabelecer pautas e lavrar as atas, uma vez que esses 

documentos são importantes para a tomada de decisão e definição de planos de ação. Informações do 

que vai gerar resultado e o que foi realizado, e não apenas o que foi planejado. Alerta-se que a ata da 

reunião oficializa as decisões, ações e datas acordadas, evitando desentendimentos e confusões. 

 

Considerando as informações do achado de auditoria apresentado, o CRC deverá apresentar 

justificativa e/ou as medidas adotadas para sanar a questão ou evitar novas ocorrências. 

 

Resposta do Regional (justificativa com a evidência): 

O Comitê de PDTI está montando um calendário de reuniões para realização do acompanhamento do 
PDTI. 
Quantos às atas de reuniões, este Regional adotará este hábito a partir das próximas reuniões, 
conforme calendário em fase de implantação. 
 
Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 

Será verificado no próximo ciclo de auditoria o cumprimento da recomendação. 
 

 
4.1.3. Ausência do Levantamento de Necessidade de Treinamento - LNT 
 

Recorrente (Sim/Não): Não 

Caso afirmativo, em quais Relatórios? Não 

 

Na avaliação do desenvolvimento das ações de governança na gestão no Plano de Desenvolvimento 

de Líderes, estabelecidos pela Portaria CRCDF 035/2021, constatou-se que não houve identificação da 

necessidade de treinamento, apenas a realização de diversos cursos pelos colaboradores. Ressalta-se 
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que essa realização de treinamento sem o alinhamento a execução das atividades não permite melhoria 

na execução dos trabalhos desenvolvidos pelos funcionários do Conselho. 

 

De forma prática, o Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT) é o processo feito para 

identificar quais são as dificuldades, as lacunas e as oportunidades de crescimento dos funcionários 

para o desenvolvimento de suas atividades de trabalho. 

 

Ressalta-se que para um melhor estabelecimento de treinamentos é importante a realização do LNT 

com foco nas atividades a serem desenvolvidas por cada agente do Conselho de Contabilidade. 

 

Considerando as informações do achado de auditoria apresentado, o CRC deverá apresentar 

justificativa e/ou as medidas adotadas para sanar a questão ou evitar novas ocorrências. 

 

Resposta do Regional (justificativa com a evidência): 

O CRCDF faz o acompanhamento dos treinamentos realizados. E já está adotando as medidas para 

levantamento da necessidade de treinamento conforme sugerido.  

 
Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 

Será verificado no próximo ciclo de auditoria o cumprimento da recomendação. 
 

4.2. PROCEDIMENTO DE AUDITORIA – PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO -AVALIAÇÃO 

DOS INDICADORES 

 

O escopo dos trabalhos da Auditoria Interna referente Avaliação dos Indicadores para o exercício 

de 2021 foi com base nos critérios estabelecidos no Planejamento Geral e Específico da Auditoria 

Interna do CFC. 

 

A verificação foi realizada de acordo com os seguintes critérios: 

 

a) Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas para os indicadores; 

b) Verificar se os percentuais estabelecidos para os indicadores não estão subavaliados; 

c) Verificar a confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o cálculo do indicador, avaliando, 

principalmente, se a metodologia escolhida para coleta, processamento e divulgação é 

transparente e fidedigna; e 

d) Verificar se as fontes dos dados utilizados para preenchimento dos indicadores estão 

armazenadas em arquivo eletrônico de fácil acesso; 

 

4.2.1 Meta dos indicadores 
 

Recorrente (Sim/Não):Não 

Caso afirmativo, em quais Relatórios? Não 

 

Na análise das respostas do item “P1” do Questionário de Indicadores, o CRC respondeu que atendeu 

parcialmente as metas dos indicadores, e não houve a informação das ações adotadas para os 

indicadores cujas metas não foram alcançadas.  

 

Verificou-se que o Regional não atingiu a meta de 09 (nove) indicadores, conforme demonstrado na 

tabela abaixo: 
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INDICADOR META RESULTADO DESEMPENHO 

INDICADOR N.º 6 – Percentual de parcerias e patrocínios 

firmados: Este índice permite avaliar a variação percentual de 

parcerias firmadas durante o ano entre o CFC/CRC e outras 

entidades/organizações. 

70% 25% 35,71% 

INDICADOR N.º 11 - Índice de inadimplência profissional – geral. Até 36% 38,43% 70,01% 

INDICADOR N.º 13 - Índice de despesas com pessoal: Este 

índice permite avaliar o percentual da despesa de pessoal e 

encargos em relação ao total da Receita Líquida. 

Até 60% 63,55% 70,01% 

INDICADOR N.º 16 - Tempo médio de julgamento de processos 

de registro: permite avaliar o percentual de processos julgados 

dentro do prazo. 

 

90% 83,66% 92,95% 

INDICADOR N.º 19 - Índice de evolução de registro profissionais 

ativos: permite avaliar o percentual de crescimento dos registros 

profissionais ativos. 

0,01% -0,42% 0,00% 

INDICADOR N.º 26 - Índice de renovação do parque de 

informática: Esse indicador permite avaliar o percentual de 

equipamentos trocados a cada ano, sendo desejável que o CRC 

atinja como meta anual 20%. 

25% 0% 0% 

INDICADOR N.º 29 - Taxa de desligamento: Este índice permite 

avaliar o percentual da taxa de desligamento do quadro de 

funcionários. 

Até 10% 11,11% 70,01% 

INDICADOR N.º 34 - Índice de adequação da frota de veículos 

de uso da fiscalização: Este índice permite verificar se o CRC 

possui carros para os fiscais. 

50% 25% 50% 

INDICADOR N.º 35 - Índice de renovação da frota de veículos de 

uso da fiscalização e da administração: este índice permite 

verificar se o CRC está renovando a frota de veículos. 

20% 0% 0% 

 

Considerando as informações acima o Regional apresentou as seguintes justificativas: 

 

INDICADOR N.º 6 – Percentual de parcerias e patrocínios firmados: 

Justificativa: A meta não foi alcançada, pois no ano de 2021 o número de novas parcerias firmadas foi 

baixo. O que ocorreu foi a renovação das parcerias existentes.  

Plano de Ação: no próximo ano o CRCDF realizará reuniões com os coordenadores das Instituições de 

ensino superior que tenha o curso de Ciências Contábeis para conhecimento do edital de parceria do 

CRCDF. 

 

INDICADOR N.º 11 - Índice de inadimplência profissional – geral:  

Justificativa: O CRCDF alcançou o percentual de 38,43% referente à inadimplência de anuidades, multa 

de infração e multa de eleição dos profissionais, acumulada até o final do exercício de 2021. Sendo 

assim, não cumpriu a meta estipulada que era de 36% e, portanto, de acordo com o resultado atual, o 

Conselho se empenhará na adoção de ações de cobrança para que a expectativa de cumprimento da 

meta seja alcançada no exercício de 2022. 

Plano de Ação: Considerando que o CRCDF não alcançou a meta por 2,43% no exercício de 2021, 

serão intensificadas as ações de cobrança no próximo exercício. Considerando as notáveis 

instabilidades econômicas e financeiras no país, o CRCDF continuará divulgando as formas de 

parcelamento por meio do cartão de crédito e apresentando aos registrados inadimplentes as propostas 
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de acordos administrativos com descontos, de acordo com o disposto na Resolução 1.546/2018. Além 

disso, o CRCDF também irá manter as ações para recuperação dos créditos, seguindo as orientações 

dispostas no manual de cobrança do CFC, tais como, envio de e-mails de cobrança, inclusão de novos 

registros inadimplentes na ação de protesto e propositura de ações judiciais de cobrança. Considerando 

as precauções ainda necessárias para contenção da pandemia do vírus Covid-19 o CRCDF continuará 

priorizando o atendimento aos profissionais inadimplentes por e-mail e telefone. 

 

INDICADOR N.º 13 - Índice de despesas com pessoal: 

Justificativa: Obtivemos um resultado dentro do esperado, apesar de ainda ter ultrapassado um pouco 

a meta estabelecida, porém com uma redução significativa com relação ao exercício de 2020.  

Plano de Ação: O CRCDF manterá os procedimentos adotados para que no exercício de 2022 

possamos alcançar os resultados esperados.  

 

INDICADOR N.º 16 - Tempo médio de julgamento de processos de registro: 

Justificativa: Considerando as consequências e precauções advindas da pandemia do novo vírus Covid-

19 ainda em 2021, o que levou a adaptação de forma de atendimento do CRCDF durante a pandemia, 

com o retorno gradual das atividades, o crescimento da demanda de  solicitações em face das ações  

da Seção Operacional em relação fiscalização das empresas e profissionais sem registro, o setor de 

registro mesmo com grande esforço, e contando com apenas 01 (um) funcionário e 01 (um) estagiário 

em parte do período, não pôde realizar a análise e digitalização de todos os processos à tempo de 

apresenta-los na reunião dentro do prazo de julgamento de 60 (sessenta) dias. 

Plano de Ação: Considerando o crescimento da demanda, está sendo solicitado o aumento do quadro 

de pessoal do setor de registro, com o objeto de manter um trabalho eficaz para atendimento da 

demanda e para cumprimento do prazo estipulado como meta. 

 

INDICADOR N.º 19 - Índice de evolução de registro profissionais ativos: 

Justificativa: Considerando as consequências e precauções advindas da pandemia do novo vírus Covid-

19, a restrição de diversas atividades empresariais e profissionais, com impactos diretos na capacidade 

financeira e econômica de cada um, houve uma quantidade maior de baixas de registro do que 

solicitações de registro, e o CRCDF não alcançou o resultado estabelecido no percentual de 

crescimento dos registros profissionais ativos, mesmo este decréscimo sendo diminuído em reação a 

mensuração do ano anterior.   

Plano de Ação: Considerando as precauções ainda necessárias para contenção da epidemia do novo 

vírus Covid-19 e das notáveis consequências econômicas e financeiras no país, o CRCDF continuará 

trabalhando no incentivo de novos registros profissionais, mas manterá uma meta que esteja de acordo 

com o momento, levando em consideração a restrição de diversas atividades empresariais e 

profissionais, mas almejando o crescimento da dos novos registros. 

 

INDICADOR N.º 26 - Índice de renovação do parque de informática: 

Justificativa: Considerando o estado de calamidade pública, decretado em decorrência à pandemia de 

COVID-19 e que continuou em 2021 e por continuarmos em home-office não realizarmos nenhuma 

aquisição de equipamento de informática para atualizarmos o parque tecnológico do CRCDF. 

Plano de Ação: Atualizamos o PDTI para o biênio (2022-2023) junto com o PAC-2022 para compras de 

equipamentos de informática e renovação de licenças de software essenciais para o funcionamento do 

CRCDF. 

 

INDICADOR N.º 29 - Taxa de desligamento: 

Justificativa: A meta estabelecida para o exercício de 2021 foi de até 10% e o resultado obtido foi de 

11,11% tendo em vista desligamentos de 02 aprendizes que já estavam previstos pelo fato de 
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completarem os dois anos de aprendizado, porém não foram considerados para cálculo da meta para 

2021. 

Plano de Ação: Para o cálculo da meta do exercício de 2022, verificaremos se haverá a previsão de 

desligamento de aprendizes para que a meta seja cumprida em sua totalidade. 

 

INDICADOR 34 - Índice de adequação da frota de veículos de uso da fiscalização: 

Justificativa: A meta não foi alcançada. O CRCDF tem a quantidade suficiente de carros que atenda a 

Fiscalização, para contenção de despesas somente um veículo está disponível para uso, pois a 

manutenção e o consumo de combustível foi direcionado apenas para um veículo.  

Plano de Ação: Retornando a rotina normal após pandemia Covid-19, em 2022 o CRCDF analisará a 

disponibilidade de veículos conforme a real necessidade para uso da Fiscalização.  

 

INDICADOR N.º 35 - Índice de renovação da frota de veículos de uso da fiscalização e da administração: 

Justificativa: A meta não foi alcançada. Com baixa arrecadação achamos prudente aguardar mais um 

período para a realização de novas aquisições de veículos.   

Plano de Ação: O CRCDF deverá finalizar estudos para outras opções referentes ao deslocamento de 

funcionários para serviços externos, administrativos e de fiscalização. Por exemplo, a aquisição de 

veículos, contratação de empresa de aplicativo ou outras disponíveis. E a possível realização de leilão 

da frota antiga para ajudar no valor de novas aquisições. 

 

Caso o Regional precise complementar ou fazer novas considerações acerca do não cumprimento dos 
indicadores, deverá fazer suas novas manifestações a seguir: 
 
Novas manifestações do Regional (justificativa com a evidência): 

Na análise das respostas do item “P1” do Questionário de Indicadores, o CRCDF respondeu que 

atendeu parcialmente as metas dos indicadores e, na ocasião, encaminhou a informação das ações 

adotadas (Justificativa e Plano de Ação) para os indicadores cujas metas não foram alcançadas, 

conforme pode-se verificar no texto acima (Justificativa e Plano de Ação), complementando essas 

informações enviadas anteriormente é importante destacar que o que contribuiu para não atingir as 

metas foi a pandemia, uma vez que não era possível realizar com plenitude as atividades. Considerando 

as informações já apresentadas, o Regional considera que não precise complementar ou fazer novas 

considerações acerca do não cumprimento dos indicadores, pois apresentou as devidas justificativas 

com os respectivos Planos 

 

Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 

Será verificado no próximo ciclo de auditoria a efetividade das medidas adotadas para o cumprimento 

das metas dos indicadores. 

 

4.3 PROCEDIMENTO DE AUDITORIA - EXECUÇÃO DA DESPESA 

 

O escopo dos trabalhos da Auditoria Interna referente a Execução da Despesa para o exercício 

de 2021 foi com base nos critérios estabelecidos no Planejamento Geral e Específico da Auditoria 

Interna do CFC, e relacionados aos processos de contratação/aquisição do Conselho. 

 

A verificação da execução das despesas será de acordo com os seguintes critérios: 

 

a) Verificar se nos processos de compras, de obras e de serviços, está sendo observada a 

modalidade de licitação mais adequada, de forma a eliminar o fracionamento de despesa; 
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b) Verificar se há despesas sem a formalização do processo de contratação/aquisição; 

c) Verificar se o Conselho está observando corretamente as fases da Despesa (empenho, 

liquidação e pagamento); 

d) Verificar se o valor liquidado está de acordo com o preço contratado, apresentado da proposta 

e/ou contrato; 

e) Observar se o material foi recebido ou o serviço executado em condições satisfatórias 

(ATESTO); 

f) Verificar se houve a retenção de impostos nos pagamentos referentes a aquisições de bens e 

serviços; 

g) Verificar se há autorização competente para emissão do pagamento, após sua regular 

liquidação; 

h) Verificar se houve pagamentos em atraso, se houve incidência de juros, multa ou correção 

monetária. Apurar o motivo do atraso e se foi apurado responsabilidade a quem deu causa; 

i) Verificar se as naturezas das despesas realizadas condizem com a atividade fim da entidade; 

j) Verificar a regularidade das despesas com suprimento de fundos; 

k) Verificar se as concessões das diárias estão sendo realizadas de acordo com a norma interna 

que a regulamenta; 

l) Verificar se há pessoa estranha ao Conselho recebendo diárias; 

m) Verificar se existe a concessão de diárias sucessivas sem justificativa para sua ocorrência; 

n) Verificar os procedimentos para formalização dos processos de concessão de diária. 

 

Processos de despesas em geral 
 

ORD DATA DOC HISTORICO VALOR CONTA 

1 05.02.2021 323 

VALOR REF. AO REEMBOLSO DO PLANO DE SAÚDE DA 

FUNCIONÁRIA, DE ACORDO COM A PORTARIA CRCDF Nº 

042/2017 - MEMORANDO SEÇÃO DE PESSOAL 052/2021 - 

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2021 - LUCINEIDE FLEMING DO 

CARMO 

R$ 400,00 
6.3.1.1.01.03.003 PLANO DE 

SAÚDE 

2 09.02.2021 361 

VALOR REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM 

PARA O CRCDF, VISANDO A GERAÇÃO DE CONTEÚDO EM 

VÍDEO PARA PUBLICAÇÃO NO SITE DO CRCDF, BEM COMO 

PARA A INTERNET EM GERAL - PROC. NR 203/2015 - 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 07/08/2020 A 06/08/2021 - REF. AO 

MÊS 01/2021 - RESTANDO AS PARCELAS DOS MESES DE 

FEVEREIRO A JULHO DE 2021 - MEM. SAA 018/2021 - NF NR. 

261 - DOITTE PRODUÇÕES DE VÍDEO E EVENTOS EIRELIME. 

R$ 6.988,47 
6.3.1.3.02.01.017 SERVIÇOS 

FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS 

3 10.02.2021 381 

VALOR REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE 

AO SERVIÇO DE REPARO NA REDE ELÉTRICA DO 

ARQUIVO PERMANENTE E SALAS DO SUBSOLO DO 

EDÍFICIO SEDE - PROCESSO NR 204/2019 - NF 744 - ARCICONSTRUÇÃO E 

REFORMAS - EIRELLI- ME. 

R$ 5.013,00 

6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS 

PARA MANUT. DE BENS 

IMÓVEIS 

4 05.03.2021 666 

VALOR REF. AO REPARO DE 09 (NOVE) COMPUTADORES 

PARA O CRCDF - PROCESSO Nº 213/2020 - NF 9755 - 

CONSERTEX ELETRONICA LTDA 

R$ 4.555,00 

6.3.1.3.02.01.029 

MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO BENS 

MÓVEIS 

5 14.04.2021  1171 

VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE 29 TICKETS 

ALIMENTAÇÃO ( R $ 23.736,00) COM DESCONTO 

INCONDICIONAL NO VALOR DE R$ 16,62 E 11 TICKETS 

REFEIÇÃO (R$ 5.304,00) - NFS 530322 E 530320, 

RESPECTIVAMENTE REF. AO MÊS 04/2021 - PREGÃO 

PRESENCIAL PROC. NR. 055/2015 - MEM. SAA 105/2021 - 

DOC.NR 605520001 E 605519001 - VIGÊNCIA DE 26/06/2020 A 

25/06/2021 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E 

COMÉRCIO S.A 

R$ 28.878,18 

6.3.1.1.01.03.002 PROGRAMA 

DE ALIMENT. AO 

TRABALHADOR-PAT 
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6 10.06.2021 1789 

VALOR REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA, COM 

A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

E EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DO CRCDF - PROC.NR 

051/2015 - VIGÊNCIA: 02/08/2020 A 01/08/2021 - PREGÃO 

005/2015 - MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2021 - NF Nº 2128 - 

MEM. 162/SAA - PHOENIX COMERCIO E SERVIÇOS DE 

LIMPEZA LTDA. 

R$ 33.258,18 

6.3.1.3.02.01.008 SERV.DE 

LIMPEZA, CONSERV. E 

JARDINAGEM 

7 16.07.2021 2204 

VALOR REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A 

ESTE CONSELHO REF. AO CONTRATO DE VIGÊNCIA COM 

INICIO EM 10/07/2020 E TÉRMINO EM 09/07/2021 - PROC.NR 

192/2015 - MEM. SAA 205/2021 - NF NR 892 - REF. AO MÊS 

06/2021 - MACHADO GOBBO ADVOGADOS 

R$ 4.643,48 
6.3.1.3.02.01.003 SERVIÇOS 

ADVOCATÍCIOS   

8 21.07.2021 2265 

VALOR REF, À CONTRATAÇÃO D E EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 

M U L T I F U N C I O N A I S M O N O C R O M Á T I C A S E 

POLICROMÁTICAS DE USO EM REDE E FUNÇÕES DE 

D I G I T A L I Z A Ç Ã O , C Ó P I A S E I M P R E S S Õ E S 

MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS - VIGÊNCIA DE 

29/07/2020 A 28/07/2021 - PROC. 205/2015 - MEM. SAA 206/2021 

- NF 5600 - REF. AO MÊS 06/2021 - CROMA EQUIPAMENTOS 

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

R$ 1.081,25 

6.3.1.3.02.01.026 LOC. DE 

BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E 

EQUIP. 

9 27.07.2021 2306 

VALOR REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

AUDITORIA INTERNA PARA RECERTIFICAÇÃO ABNT NBR 

ISO 9001:2015 PARA O CRCDF - PROCESSO Nº 111/2021 - NF: 

076 - 9001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 

R$ 2.160,00 
6.3.1.3.02.01.001 SERVIÇO 

DE AUDITORIA E PERÍCIA 

10 05.08.2021 2475 

VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO E LICENCIAMENTO 

DE BACKUP EM NUVEM PARA O CRCDF - PROCESSO N° 

066/2021 COM VIGÊNCIA DE 12 MESES DO PERÍODO DE 

04/03/2021 A 03/03/2022 - NF: 2039, REF. AO MES DE 

A G O S T O / 2 0 2 1 - M E M S A A 2 1 9 / 2 0 2 1 - M E N T O R 

INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA LTDA 

R$ 1.080,00 

6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS 

DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

11 05.08.2021 2483 

V A L O R R E F . À C O N T R A T A Ç Ã O D E E M P R E S A D E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM A 

DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E 

EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DO CRCDF - PROC.NR 

051/2015 - VIGÊNCIA: 02/08/2020 A 01/08/2021 - PREGÃO 

005/2015 - MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2021 - NF Nº 2152 - 

MEM. 223/SAA - PHOENIX COMERCIO E SERVIÇOS DE 

LIMPEZA LTDA. 

R$ 3.846,48 
6.3.1.3.02.01.007 SERVIÇOS 

DE COPA E COZINHA  

12 04.10.2021 3382 

V A L O R R E F . À C O N T R A T A Ç Ã O D E E M P R E S A 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PORTARIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO SEDE DO CRCDF E 

ARQUIVOS - PROCESSO Nº 126/2021 - NF: 2885 - R2R 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. 

R$ 15.122,73 

6.3.1.3.02.01.009 SERV. DE 

SEGURANÇA PREDIAL E 

PREVENTIVA 

13 23/12/2021 4631 

VALOR REF. À CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA A 

XIII CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO DISTRITO 

FEDERAL, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021, EM 

BRASÍLIA - DF - PROCESSO N° 190/2021 - NF: 104 - WISER 

EDUCACAO S.A. 

R$ 18.000,00 
6.3.1.3.02.01.004 SERVIÇOS 

DE INSTRUTORES 

14 23/12/2021 4681 

VALOR REF. À CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA A 

XIII CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO DISTRITO 

FEDERAL, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021, EM 

BRASÍLIA - DF - PROCESSO N° 189/2021 - NF: 61 - A MENTE 

TREINAMENTO E PRESENTES - EIRELI. 

R$ 48.000,00 
6.3.1.3.02.01.004 SERVIÇOS 

DE INSTRUTORES 

15 02/12/2021 4264 

VALOR REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, ITENS DE 

AMBIENTAÇÃO E ITENS DE RECURSOS HUMANOS PARA O 

EVENTO DO CRCDF: XIII CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE 

DO DISTRITO FEDERAL, PARA ATÉ 300 (TREZENTOS) 

PARTICIPANTES - PROCESSO Nº 165/2021 - - NF: 6947 - 

FENIX EDUCAÇÃO E EVENTOS CULTURAIS LTDA. 

PAGAMENTO DE 20% 

R$ 3.361,00 
6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS 

SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

16 21/12/2021 4573 

VALOR REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, ITENS DE 

AMBIENTAÇÃO E ITENS DE RECURSOS HUMANOS PARA O 

EVENTO DO CRCDF: XIII CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE 

DO DISTRITO FEDERAL, PARA ATÉ 300 (TREZENTOS) 

PARTICIPANTES - PROCESSO Nº 165/2021 - NF: 7001 - 

FENIX EDUCAÇÃO E EVENTOS CULTURAIS LTDA 

R$ 13.444,00 
6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS 

SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
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17 16/11/2021 4005 

VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM ESTANDE, COM 

MONTAGEM E MOBILIÁRIO BÁSICO PARA O EVENTO "X 

ENCONTRO DE CONTABILIDADEDA AMAZÔNIA LEGAL (X 

ECAL)", NO PERÍODO DE 26 E 27/11/2021, NO CENTRO DE 

CONVENÇÕES DIROMA, EM CALDAS NOVAS(GO) - PROC. 

NR 167/2021 - SECON GOIÁIS (SINDICATO DAS EMPRESAS 

DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE 

ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E 

PESQUISAS NO ESTADO DO GOIÁS) - NF: 3171 

R$ 5.000,00 

6.3.1.3.02.01.026 LOC. DE 

BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E 

EQUIP. 

 
 

Processos de despesas de diárias 
 

ORD DATA DOC HISTORICO VALOR CONTA 

1 23.02.2021 517 VALOR REF. À 2 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRCDF 
DANIEL CHAVES FERNANDES, REF. À SUA PARTICIPAÇÃO 
NA " 18ª EDIÇÃO DO CERTIFICADO DE EMPRESA CIDADÃ" 
NO DIA 25/02/2021 E DA "VISITA TÉCNICA AO CRCRJ" NO 
DIA 26/02/2021, AMBOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, 
NO VALOR DE R$ 596,40 CADA DIÁRIA - MEM. DIREX 
001/2021 - DANIEL CHAVES FERNANDES 

R$ 1.192,80 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS 
- CONSELHEIROS 

2 12.03.2021 793 VALOR REF. À 2 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRCDF 
DANIEL CHAVES FERNANDES, REF. À "VISITA TÉCNICA AO 
CRCES" NOS DIAS 18 E 19/03/2021, VITÓRIA/ES, NO VALOR 
DE R$ 596,40 CADA DIÁRIA - MEM. DIREX 003/2021 - DANIEL 
CHAVES FERNANDES. 

R$ 1.192,80 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS 
- CONSELHEIROS 

3 07.10.2021 3460 VALOR REF. À 5 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRCDF 
DANIEL CHAVES FERNANDES, REF. À SUA PARTICIPAÇÃO 
NA " XXXIV CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE 
CONTABILIDADE (CIC)" E NA "XVIII CONVENÇÃO DE 
CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO S U L " Q U E 
OCORRERÁ NO PERÍODO DE 19 A 21/10/2021, EM PORTO 
ALEGRE/RS, NO VALOR DE R$ 596,40 CADA DIÁRIA - MEM. 
DIREX 007/2021 - DANIEL CHAVES FERNANDES. 

R$ 2.982,00 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS 
- CONSELHEIROS 

4 18/11/2021 4034 VALOR REF. AS DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRCDF PARA 
RECEBIMENTO DE HOMENAGEM DO CRCRJ , "MOÇÃO DE 
APLAUSOS" NO DIA 22/11/2021 NO RIO DE JANEIRO - MEM 
DIREX 009/2021 - DANIEL CHAVES FERNANDES. 

R$ 1.192,80 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS 
- CONSELHEIROS 

5 24/11/2021 4103 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS AO CONSELHEIRO 
DO CRCDF GASPAR PEREIRA DA SILVA, REF. À SUA 
P A R T I C I P A Ç Ã O N A " X E C A L - E N C O N T R O D E 
CONTABILIDADE DA AMAZÔNIA LEGAL" NOS DIAS 26 E 27 
DE NOVEMBRO DE 2021, EM CALDAS NOVAS - GO - MEM. 
DIREX 011/2021 - CRCDF - GASPAR PEREIRA DA SILVA. 

R$ 1.242,50 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS 
- CONSELHEIROS 

6 13/12/2021 4452 VALOR REF. À 2 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRCDF 
DANIEL CHAVES FERNANDES, REF. À SUA PARTICIPAÇÃO 
C O M O P A L E S T R A N T E N A I I C O N V E N Ç Ã O D E 
CONTABILIDADE DE RORAIMA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO 
DE 2021, EM BOA VISTA - RORAIMA - NO VALOR DE R$ 
596,40 CADA DIÁRIA - MEM. DIREX 016/2021 - DANIEL 
CHAVES FERNANDES. 

R$ 1.192,80 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS 
- CONSELHEIROS 

 

 

 

4.3.1 Ausência de relatórios circunstanciados de fiscalização de contratos  
 

Recorrente (Sim/Não): Não 

Caso afirmativo, em quais Relatórios? N/A 

 

Na análise da ação de fiscalização do item 7, referente serviços advocatícios, não foi localizado o 

registro do fiscal e/ou gestor de contrato, contendo o relatório circunstanciado com a análise e a 

conclusão resultantes da mensuração da qualidade dos serviços contratados, no tocante às orientações 

constantes na Lei n.º 8.666/93 e IN Seges n.º 05/2017. 

 

Para frisar o entendimento, citamos o artigo 73 da Lei 8.666/93 que distingue os responsáveis por 

receber provisoriamente e definitivamente o objeto do contrato combinado com os artigos 39 e 40 da 

Instrução Normativa Seges n.° 05/2017 que tratam da gestão e fiscalização de contratos. 

 
Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
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I - em se tratando de obras e serviços: 
 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias 
da comunicação escrita do contratado; 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto 
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 (Lei nº 8666/93). 
 
c/c  
 
Das Atividades de Gestão e Fiscalização da Execução dos Contratos 

 
Art. 39. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o 
conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados 
previstos pela Administração para os serviços contratados, verificar a regularidade 
das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à 
instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor 
de contratos para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, 
alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, 
extinção dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das 
cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto. 
 
Art. 40. O conjunto de atividades de que trata o artigo anterior compete ao gestor 
da execução dos contratos, auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, 
setorial e pelo público usuário, conforme o caso, de acordo com as seguintes 
disposições: 
 
I - Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades relacionadas 
à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como 
dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da 
documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos 
procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, 
reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, 
dentre outros; 

II - Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a 
execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a 
quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão 
compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados 
no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser 
auxiliado pela fiscalização de que trata o inciso V deste artigo; 

III - Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos 
administrativos da execução dos serviços nos contratos com regime de dedicação 
exclusiva de mão de obra quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e 
trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de 
inadimplemento; 

(...) 

§ 2º O recebimento provisório dos serviços ficará a cargo do fiscal técnico, 
administrativo ou setorial, quando houver,e o recebimento definitivo, a cargo do 
gestor do contrato. (IN n.º 05/2017) 

 

Entretanto, deve-se observar o art. 74 da Lei n.º 8.666/93, como exceção à regra mencionada acima, 

não sendo obrigatório o recebimento provisório para os serviços e aquisições, conforme a seguir: 

 
Art. 74.  Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes 

casos: 

I - gêneros perecíveis e alimentação preparada; 

II - serviços profissionais; 

III - obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea "a", 

desta Lei, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e 

instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade. 

Parágrafo único.  Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante 

recibo. 



 

 

14 

 

 

Cabe ressaltar que as atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas 

de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por equipe de fiscalização ou único 

funcionário, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades 

e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à 

Gestão do Contrato. 

 

Considerando as informações do achado de auditoria apresentado, o CRC deverá apresentar 

justificativa e/ou as medidas adotadas para sanar a questão ou evitar novas ocorrências.  

 

Resposta do Regional (justificativa e se for o caso, cópia da evidência): 

Informamos que a assessoria jurídica deste Regional, a partir de fevereiro do corrente ano, foi 

reestruturada. E a mesma está verificando todas as demandas necessárias para regularização. 

 

Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 

Será verificado no próximo ciclo de auditoria a efetividade das medidas adotadas para o cumprimento 

da recomendação. 

 

4.4. PROCEDIMENTO DE AUDITORIA – LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

O escopo dos trabalhos da Auditoria Interna referente a Licitações e Contratos para o exercício 

de 2021 foi com base nos critérios estabelecidos no Planejamento Geral e Específico da Auditoria 

Interna do CFC, e relacionados aos processos de contratação/aquisição do Conselho. 

 

A verificação foi realizada de acordo com os seguintes critérios: 

 

a) Verificar se os processos de licitação estão de acordo com os ditames da legislação aplicada 

e jurisprudência; 

b) Verificar se os processos de dispensa e de inexigibilidade estão de acordo com os ditames da 

legislação aplicada e jurisprudência; 

c) Verificar se ocorreu ausência de licitação nos casos cabíveis; 

d) Verificar se existe indício de fuga de licitação ou a realização de processo licitatório sem 

observância do disposto na legislação federal sobre licitação, vigente à época, inclusive no que 

se refere à habilitação e ao cadastro; 

e) Verificar se ocorreu direcionamento para prestador/fornecedor nos processos licitatórios; 

f) Verificar se os editais possuem cláusulas restritivas que impeçam a igualdade de condições 

dos participantes na licitação; 

g) Verificar se os processos contêm indícios de que foram montados, feitos posteriormente à 

realização da contratação; 

h) Verificar se os processos estão acompanhados do parecer do jurídico, quanto à correta 

modalidade de licitação ou dispensa/inexigibilidade; 

i) Verificar se foram realizadas as publicações dos editais de convocação; 

j) Verificar se foram respeitados os limites de licitação; 
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k) Verificar se o ato de nomeação da comissão de licitação está adequado e dentro do prazo; 

l) Verificar se nos processos constam a adequada especificação do objeto, contendo seus 

elementos característicos (sem indicação de marca), a especificação das unidades e das 

quantidades a serem adquiridas em função do consumo e a provável utilização pela entidade; 

m) Verificar se há previsão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas rubricas; 

n) Verificar se possui justificativa e motivação para contratação (emitida pela autoridade 

competente); 

o) Verificar se estão identificados os objetos contratuais e os seus elementos característicos; 

p) Verificar se o contrato contempla o regime de execução ou o modo de fornecimento; 

q) Verificar se, no caso de alteração do valor inicialmente contratado, decorrente do incremento 

ou redução da obra, serviço ou fornecimento, o mesmo valor manteve-se dentro dos limites 

estabelecidos na legislação; 

r) Verificar se a execução do contrato foi acompanhada e fiscalizada por um representante ou 

comissão da entidade pública especialmente designada, e se há designação do gestor do 

contrato; 

s) Verificar se há publicação no Diário Oficial dos atos administrativos caracterizados como 

necessários e imprescindíveis à sua legitimação e se ocorreu dentro do prazo legal; 

t) Verificar se, quando executado o contrato, o seu objeto foi recebido; 

u) Verificar se há termo aditivo para os casos de renovação ou prorrogação; 

v) Verificar se existe contrato com cláusula indicando que este é por tempo indeterminado; 

w) Verificar se o contrato foi originado de um processo de licitação; se não, verificar qual o motivo. 
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4.4.1 Ausência de Estudos Técnicos Preliminares para Dispensa de Licitação 

 
Recorrente (Sim/Não): Não 

Caso afirmativo, em quais Relatórios? NA 

 

Na análise dos processos de contratações de dispensas não foram localizados os Estudos Técnicos 

Preliminares e mapa de risco ou outra informação que possibilite uma melhor avaliação da necessidade 

da contratação, bem como a definição dos quantitativos a serem adquiridos. 

 

Apesar de não ser obrigatório, constitui uma boa prática de planejamento da contratação, contribuindo 

para o levantamento e a avaliação no mercado, de quais alternativas existentes para atender a 

específica necessidade da Administração, considerando os benefícios, riscos e custos associados a 

cada alternativa, adotando os modelos da IN MPDG nº 05/2017 no que couber. 

 

Quanto a análise de risco para a fase de Gestão de contrato, conforme § 2º, do art. 20 da IN 5/2017. O 

gerenciamento de riscos relacionados à fase de gestão de contratos é obrigatório. 

Ordem Nº do Processo Modalidade de Licitação Objeto da Contratação Valor

1 030 Dispensa de Licitação REPARO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA R$ 6.900,00

2 066 Dispensa de Licitação CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM R$ 12.960,00

3 070 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO E TROCA DE PNEUS R$ 1.475,86

4 072 Dispensa de Licitação CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES R$ 15.600,00

5 073 Dispensa de Licitação CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE E-MAIL MARKETING R$ 2.760,00

6 074 Dispensa de Licitação REPARO DE COMPUTADORES R$ 1.844,00

7 093 Dispensa de Licitação

HOSPEDAGEM DE E-MAILS CORPORATIVOS; HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO DO SITE DO CRCDF E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS EM AMBIENTE 

WEB

R$ 9.790,00

8 126 Dispensa de Licitação CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS R$ 82.734,84

9 127 Dispensa de Licitação OUTSOURCING DE IMPRESSÃO R$ 4.125,00

10 37 Pregão Eletrônico

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, asseio e 

conservação, copeiragem e portaria, com fornecimento dos equipamentos, utensílios e 

materiais de limpeza, para atender as necessidades do Edifício Sede do CRCDF e Arquivos.

Revogado

11 2 Chamamento Público

Chamamento Público atende aos preceitos dispostos no Acordo de Cooperação Técnica 

nº. 03/2021, por artifício do credenciamento/cadastro voluntário de profissionais 

contábeis , para desempenhar de forma voluntária e gratuita, o atendimento e a 

capacitação de pessoas jurídicas e potenciais empreendedores, no âmbito do Programa 

Simplifica PJ, instituído por meio do Decreto n.º 38.022/2017.

0

12 190 Inexigibilidade
Palestra “PEGA A VISÃO” – do XIII Convenção de Contabilidade do Distrito Federal no dia 

15/12/2021 em Brasília/DF
R$ 48.000,00

13 189 Inexigibilidade
Palestra “Decida Viver” – do XIII Convenção de Contabilidade do Distrito Federal no dia 

14/12/2021
R$ 18.000,00

14 165 Inexigibilidade
Contratação de locação de espaço físico por inexigibilidade, itens de ambientação e itens de 

recursos humanos para o evento do CRCDF: XIII Convenção de Contabilidade do Distrito Federa
R$ 16.805,00

R$ 220.994,70TOTAL
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Art. 20. O Planejamento da Contratação, para cada serviço a 

ser contratado, consistirá nas seguintes etapas: 

I - Estudos Preliminares; 

II - Gerenciamento de Riscos; e 

III - Termo de Referência ou Projeto Básico. 

§ 1º As situações que ensejam a dispensa ou inexigibilidade 
da licitação exigem o cumprimento das etapas do 
Planejamento da Contratação, no que couber. 

§ 2º Salvo o Gerenciamento de Riscos relacionado à fase de 
Gestão do Contrato, as etapas I e II do caput ficam 
dispensadas quando se tratar de: 

a) contratações de serviços cujos valores se enquadram nos 
limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993; ou 

b) contratações previstas nos incisos IV e XI do art. 24 da Lei 
nº 8.666, de 1993. 

§ 3º As contratações de serviços prestados de forma contínua, 
passíveis de prorrogações sucessivas, de que trata o art. 57 
da Lei nº 8.666, de 1993, caso sejam objeto de renovação da 
vigência, ficam dispensadas das etapas I, II e III do caput, 
salvo o Gerenciamento de Riscos da fase de Gestão do 
Contrato. 

 

Considerando as informações do achado de auditoria apresentado, o CRC deverá apresentar 

justificativa e/ou as medidas adotadas para sanar a questão ou evitar novas ocorrências. 

 

Resposta do Regional (justificativa com a evidência): 

Observamos que os processos de dispensa de licitação em razão do valor ocupam quase a totalidade 

de contratações hoje do CRCDF, e, por ser o documento discricionário, conjuntamente com a redução 

de pessoal e custos do CRCDF face a pandemia. E, também, tendo em vista que os objetos das 

contratações são em sua maioria objetos comuns/simples, que de fato não possuem muitas vezes outra 

solução no mercado que não a daquele objeto, tornando assim um documento a mais que aumentaria 

a burocracia nessas contratações. Porém é possível verificar que nos processos os quais são 

necessários realização de contratos, os itens que cabem ao Estudo Técnico Preliminar, são alocados 

já dentro do Projeto Básico/Termo de Referência, evitando assim termos que fazer dois documentos 

que se coadunam em um único documento, buscando evitar o retrabalho e excesso de informações 

repetidas, e que no caso apenas trariam acúmulo de páginas e morosidade frente a contratação, que 

em muitas das suas vezes necessitam de celeridade processual. Informamos que conforme solicitado, 

iniciaremos a verificação para realização de estudos técnicos, mesmo que de forma mais simplificada, 

buscando colocar os pontos principais que trazem causa a necessidade daquela contratação, bem como 

sua viabilidade e possíveis soluções de mercado, caso existam mais de uma. 

 

Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 

Por se tratar de medida de boa prática, será verificado no próximo ciclo de auditoria. 
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4.4.2 Pesquisa de preços somente com fornecedor 
 

Recorrente (Sim/Não): Não 

Caso afirmativo, em quais Relatórios? N/A 

 

Na análise das contratações do Regional por dispensa de licitação constatou-se que a pesquisa de 

preços está ocorrendo somente com fornecedores. 

 

A pesquisa de preço de mercado, é uma das principais peças do processo de contratação, de forma a 

aferir o real valor de mercado de determinado produto ou serviço, ou seja, que o preço a se pagar seja 

justo e esteja compatível com a realidade. Portanto, uma estimativa inadequada pode ocasionar 

superfaturamento de preços, licitação fracassada, uso indevido de recursos e, ainda pior, danos ao 

erário.  

 

Esse entendimento está previsto em diversos acórdãos do TCU, que taxativamente, correlacionam 

como irregularidade a falta de atendimento à essa determinação. Nesse sentido, temos o acórdão 

718/2018 – Plenário, de que a pesquisa de preços para elaboração do orçamento estimativo da licitação 

não pode ter como único foco propostas solicitadas a fornecedores. Ela deve priorizar os parâmetros 

disponíveis no Painel de Preços do Portal de Compras do Governo Federal e as contratações similares 

realizadas por entes públicos, em observância à IN SLTI n.° 05/2014.  

 

Alerta-se que a IN SEDGG/ME n.º 73/2020 revogou a IN SLTI n.° 05/2014, mas manteve os parâmetros 

obrigatórios de pesquisa de mercado. 

 

Portanto, quando não utilizados o painel de preços e contratações similares de outros entes públicos na 

formação dos preços, o responsável pela pesquisa deverá justificar a não utilização no Mapa de Preços. 

 

Considerando as informações do achado de auditoria apresentado, o CRC deverá apresentar 

justificativa e/ou as medidas adotadas para sanar a questão ou evitar novas ocorrências. 

 

Resposta do Regional (justificativa com a evidência): 

A pesquisa de preço realizada com fornecedores dá-se em razão do valor, e processos que envolvem 

fornecimento de materiais com execução de mão de obra, o que impossibilita essa pesquisa conforme 

a IN SEDGG/ME n.º 73/2020, tendo em vista que tais processos não podem fazer parte da cotação 

eletrônica, que somente é para aquisição de bens e produtos. 

 

Sendo assim, caso fizéssemos uma pesquisa nos moldes da IN SEDGG/ME n.º 73/2020, e não tivermos 

propostas válidas de fornecedores do ramo do objeto pertinente, o CRCDF simplesmente não 

conseguiria realizar a contratação, pois como contratar um fornecedor com base em preços de outros 

objetos similares, ou mesmo obtidas pelo Painel de Preços, e outros bancos de preços disponíveis no 

mercado, sendo que para realizar de fato a execução não teremos uma empresa de fato disponível para 

executar tal objeto. 

 

Entendemos que a partir da utilização da Lei 14.133/2021, isso será possível, pois teremos condições 

de fazer a mesma cesta de preços que já fazemos atualmente para todos os pregões eletrônicos, tendo 

em vista que o processo será lançado no sistema para seleção do fornecedor, e com isso de fato 

teremos empresas qualificadas e com a documentação necessária para execução do objeto após a fase 

externa dessa seleção, o que não é possível hoje, por isso a pesquisa de preços realizada com 
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fornecedores nas dispensas de licitação em razão do valor, nos pregões já é feito de acordo com a IN 

SEDGG/ME n.º 73/2020. 

 

Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 

Nas situações de impossibilidade de se obter preços no Painel de Preços ou em contratações similares 

feitas pela Administração Pública, recomenda-se que o regional apresente a justificativa nos autos. Essa 

previsão está contida no § 1° do art. 5° da IN SEGES/ME n.° 65/2021. 

Será verificado no próximo ciclo de auditoria o cumprimento da recomendação. 

 

 

4.4.3 Ausência de justificativa da escolha da solução 

 

Recorrente (Sim/Não): Não 

Caso afirmativo, em quais Relatórios? N/A 

 

Na análise do processo de inexigibilidade, listado no item 14, referente a contratação de locação de 

espaço físico, itens de ambientação e itens de recursos humanos para o evento do CRCDF: XIII 

Convenção de Contabilidade do Distrito Federal para até 300 (trezentos) participantes constatou-se que 

o processo não possui justificativa para escolha do local para que indique uma contratação por 

inexigibilidade. Também não consta no processo avaliação das alternativas existentes para atender a 

necessidade da contratação. 

 

Considerando as informações do achado de auditoria apresentado, o CRC deverá apresentar 

justificativa e/ou as medidas adotadas para sanar a questão ou evitar novas ocorrências. 

 

Resposta do Regional (justificativa com a evidência): 

Informamos que serão observadas as sugestões acima, as quais serão realizadas nos próximos 

processos, onde adotaremos medidas para sanar a questão ou evitar novas ocorrências, no sentido de 

serão realizadas as devidas justificativas para que se indique uma contratação por inexigibilidade, além 

da avaliação das alternativas existentes para atender a necessidade da contratação. 

 

Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 

Será verificado no próximo ciclo de auditoria o cumprimento da recomendação. 

 

4.4.4 Ausência de formalização processual em aquisições por inexigibilidade de licitação 

 
Recorrente (Sim/Não): Não  

Caso afirmativo, em quais Relatórios? Não 

 

Na análise das aquisições listadas nos itens 12, 13 e 14 do quadro do item 5.1, constatou-se que as 

dispensas de licitações não foram formalizadas por meio de processo administrativo, contrariando o que 

dispõe a Lei nº 9.784/1999, que estabelece normas básicas sobre o Processo Administrativo, no âmbito 

da Administração Federal direta e indireta visando a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor 

cumprimento dos fins da Administração. 

 

Na nova Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 14.133/2021, deixa mais objetivo e claro a necessidade 

da instrução processual, conforme estabelecido no art. 72, onde o processo de contratação direta, que 
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compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os 

seguintes documentos: 

 

I - Documento de formalização de demanda e, se for o 

caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo 

de referência, projeto básico ou projeto executivo; 

II - Estimativa de despesa, que deverá ser calculada na 

forma estabelecida no art. 23 desta Lei; 

III - Parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, 

que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos; 

IV - Demonstração da compatibilidade da previsão de 

recursos orçamentários com o compromisso a ser 

assumido; 

V - Comprovação de que o contratado preenche os 

requisitos de habilitação e qualificação mínima 

necessária; 

VI - Razão da escolha do contratado; 

VII - Justificativa de preço; 

VIII - Autorização da autoridade competente. 

 

Considerando as informações do achado de auditoria apresentado, o CRC deverá apresentar 

justificativa e/ou as medidas adotadas para sanar a questão ou evitar novas ocorrências.  

 

Resposta do Regional (justificativa e se for o caso, cópia da evidência): 

Informamos que estaremos observando as recomendações para a realização de dispensas de 
licitações, e abaixo encaminhamos os links para observação da instrução processual:  
 
https://www.crcdf.org.br/wp-content/uploads/2022/06/PROC2021-190_CONTRATACAO_PALESTRANTE.zip 
https://www.crcdf.org.br/wp-content/uploads/2022/06/PROC2021-189_CONTRATACAO_PALESTRANTE.zip 
https://www.crcdf.org.br/wp-content/uploads/2022/06/PROC2021-165_CONVENCAO_CONTABILIDADE_DF.zip 

 

Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 

Será verificado no próximo ciclo de auditoria o cumprimento da recomendação. 

 
 
4.4.5 Parecer Jurídico simplista 
 
Recorrente (Sim/Não): Não 

Caso afirmativo, em quais Relatórios?  Não 

 
Na análise do conteúdo do parecer jurídico dos processos de contratação listados nos itens 12, 13 e 14 

do quadro do item 5.1, observou-se que a avaliação foi pró-forma, que não demonstra a análise 

diferenciada do processo em questão e apresentação de opinião específico sobre os itens. 

  

No Acordão nº 1.485/2019 o Plenário do TCU entendeu que “os pareceres jurídicos que suportam os 

procedimentos licitatórios e as contratações devem conter análise quanto à legalidade das cláusulas 

das minutas do edital e do contrato, com abrangência suficiente, evidenciando a avaliação integral dos 

documentos submetidos a exame”. 

 

Dessa forma, o parecerista deve atuar com diligência no cumprimento dos seus deveres, atentando 

para o conteúdo do parecer que resultará do exame jurídico dos atos da Administração. A fim de atender 

https://www.crcdf.org.br/wp-content/uploads/2022/06/PROC2021-190_CONTRATACAO_PALESTRANTE.zip
https://www.crcdf.org.br/wp-content/uploads/2022/06/PROC2021-189_CONTRATACAO_PALESTRANTE.zip
https://www.crcdf.org.br/wp-content/uploads/2022/06/PROC2021-165_CONVENCAO_CONTABILIDADE_DF.zip
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à finalidade do art. 53 da nova Lei de Licitações, Lei 14.133/2021, é importante que todos os documentos 

que compõem o processo de contratação sejam cautelosamente examinados e que, ao final dessa 

análise, indique, justificadamente, a aprovação ou não dos referidos documentos, como segue: 

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório 

seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da 

Administração, que realizará controle prévio de legalidade 

mediante análise jurídica da contratação. 

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de 

assessoramento jurídico da Administração deverá: 

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos 

prévios de atribuição de prioridade; 

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e 

compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de 

todos os elementos indispensáveis à contratação e com 

exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em 

consideração na análise jurídica;(grifo nosso) 

Considerando as informações do achado de auditoria apresentado, o CRC deverá apresentar 

justificativa e/ou as medidas adotadas para sanar a questão ou evitar novas ocorrências. 

 
Resposta do Regional (justificativa e se for o caso, cópia da evidência): 

Foi realizada a substituição do assessor jurídico anterior, de forma que a partir de 14 de janeiro de 2022, 

os pareceres retornaram ao padrão exigido pela legislação, contemplando a análise quanto à legalidade 

das cláusulas das minutas do edital e do contrato, com abrangência suficiente, evidenciando a avaliação 

integral dos documentos submetidos a exame. 

 
Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 

Será verificado no próximo ciclo de auditoria o cumprimento da recomendação, uma vez que no parecer 

deve conter análise quanto à legalidade das cláusulas das minutas do edital e do contrato, com 

abrangência suficiente, evidenciando a avaliação integral dos documentos submetidos a exame. 

 

4.5. PROCEDIMENTO DE AUDITORIA – SISTEMAS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 

 

O escopo dos trabalhos da Auditoria Interna referente ao Sistema de Tecnologia e Informação 

para o exercício de 2021 foi com base nos critérios estabelecidos no Planejamento Geral e Específico 

da Auditoria Interna do CFC. 

 
A verificação foi realizada de acordo com os seguintes critérios: 

 

a) Verificar se há algum procedimento para segurança dos dados do Regional. 

b) Verificar se os recursos de desenvolvimento dos sistemas, atende os requisitos de Governança 

e Gestão. 

c) Renovação do parque de informática. 

 
4.5.2 Segurança de Dados constantes nos Sistemas de Tecnologia e Informação 

 
Recorrente (Sim/Não):Não 
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Caso afirmativo, em quais Relatórios? Não 

 

Na análise das respostas do Questionário de Informática, no tocante a segurança dos dados de 

tecnologia da informação, tecemos as seguintes conclusões: 

 
a) Não há um plano de Segurança que contemple a prevenção e a detecção de sinistros de forma 

objetiva e clara. 

b) Não existem procedimentos quanto a instalação e proteção dos equipamentos de TI, inclusive 

contra falta de energia elétrica e outras interrupções provocadas por falhas das utilidades, segurança 

do cabeamento, manutenção de equipamentos, segurança de equipamentos fora das dependências da 

instituição, etc. 

c) O conselho não adota programa de treinamento específico para a área de segurança de 

sistemas. 

d) Não existe contrato de manutenção dos microcomputadores. 

e) Necessidade de controle patrimonial dos softwares e hardwares existentes, através de 

inventários periódicos. 

 
Considerando as informações do achado de auditoria demonstrado, o CRC deverá apresentar 

justificativa e/ou as medidas adotadas para sanar as questões ou evitar novas ocorrências. 

 

Resposta do Regional (justificativa com a evidência): 

O Regional está adotando políticas de prevenção, além de desenvolver normativas internas para prover 

um melhor ambiente computacional, os quais contemplam as estruturas físicas e virtuais. Todavia, este 

estudo requer, além de orçamento financeiro robusto, minuciosos estudos técnicos, pois necessita 

avaliação deste a engenharia civil, uma vez que contemplará possíveis alterações no layout das 

estruturas do CRC, troca de cabeamento, redundância de servidor, reforço em sala cofre ou sala segura, 

e outros elementos de vital importância à segurança da informação. 

 

Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 

Será verificado no próximo ciclo de auditoria o cumprimento da recomendação, visto se tratar de item 

que implica na segurança dos dados e não foram encaminhadas evidências quanto as medidas que 

serão adotadas. 

 
 
5. CONCLUSÃO 

 
Verifica-se pelo resultado dos trabalhos da auditoria que o CRC, de maneira geral, adota 

procedimentos de controles em relação aos itens do escopo avaliados, entretanto, pelo conteúdo dos 

achados de auditoria, existem alguns pontos de controle que precisam ser aperfeiçoados. 

 

Nesse sentido, é necessário que o Regional aprimore as atividades relacionadas aos 

procedimentos de contratação, segurança da informação e governança.  

 

Ressalta-se ainda que alguns achados constantes da Nota de Auditoria  n.º 10/2022 foram 

atendidos pelo Regional, e portanto, não houve a necessidade de inclusão no Relatório de Auditoria 

final. 

 

Submetemos o presente relatório à consideração superior da Câmara de Controle Interno do CFC. 
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Brasília-DF, 18 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

Contador Dirceu Martins Batista Junior 

CRC-DF n.º 011.845/O-3 

 

Aprovado por 
 
 
 
 
 
 
Contadora Jaqueline Rodrigues Portela Elmiro 

Coordenadoria de Controle Interno do CFC 

CRC-DF n.º 9.773/O-5 

 

 


		2022-08-12T10:38:06-0300


		2022-08-12T11:03:20-0300




