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Unidade: 

Assunto: 

Exercicio: 

Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor - FDDC 

Inspe9ao nos Atos e Fatos dos Gestores 

2016 e 2017. 

I - ESCOPO DO TRABALHO 

Os trabalhos de inspe9ao foram realizados na sede do Fundo de Defesa dos 

Direitos do Consumidor - FDDC, no periodo de 27/03/2018 a 17/04/2018, objetivando a 

anlise de atos e fatos da gestao referentes aos exercicios de 2016 e 2017. 

Nao foram impostas restri96es quanto ao m6todo ou a extensao dos trabalhos. 

A inspe9ao foi realizada por amostragem, visando a analise das gest6es 

oramentaria, financeira, contabil e patrimonial da Unidade referenciada. 

Na tabela a seguir sao listados os Processos analisados nos quais foram 

constatadas falhas: 

TABELA I~ PROCESSOS 

No oo PROCESSO - OBJETO 	 HIsT6RICO 

ADESO A ARP DO MINISTERIO DA DEFESA/EXERCITO BRASILEIRO 
PROCESSO: 015.001.909/2016 - AQUISI9AO MOBILIARIO (MESA, CADEIRA PREGAO ELETRONICO N。 02/2015, CONTRATO N。 03/2016, NO VALOR DE 
E ARMARIO), CONFORME ESPECIFICA9AO DO PROJETO BASICO. 	 R$ 982.100,00, ASSINADO EM 16/11/2016, COM GI0M COMERCIO E 

REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA., CNPJ 05.500.641/0001 -29 

Na sequencia serao expostos os resultados das analises realizadas na gesto da 

Unidade. 
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11-IMPACTOS NA GESTAO 

1 GESTAO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVICOS 

1.1 AUSENCIA DE ATESTO DE NOTA FISCAL 

Processo fl.0: 015.001.909/2016. 

Processo fl.o: 015.001.926/2016. 

Constatou-se que a Nota fiscal n。  7823, no valor de R$ 957.090,50 (Processo 
015.001.926/2016), emitida em 28/12/2016, fi. 254, nao foi atestada pelos executores do 
contrato. O mesmo ocorreu com a Nota Fiscal n。  2673, no valor de R$ 982.100,00 (Processo 
n.。  015.001.909/2016), emitida em 01/12/2016, fl. 297. 

A Portaria n。  29, de 25 de fevereiro de 2004 no seu art. 5。, inciso IV disp6e 
sobre os prazos de atesto das notas fiscais, a saber: "IV ー  atestar os valores e a conclusdo de 
cada etapa do 可uste contratual, nos documentos de cobranぐa habilitados peル legisんcdo 
pertinente, no prazo mdximo de lo(dez) dias teis contados de seu recebimento "; (gr加  
nosso) 

Causa 

'(2016) Falha na fiscaliza9ao. 

Consequencia 

"Fragilizaao dos procedimentos de controle dos atos publicos. 

Recomenda頭o 

'Instruir formalmente o setor financeiro a somente realizar o pagamento 
mediante o atesto das notas fiscais pelos executores de contrato. 

1.2 MOROSIDADE NO RECEBIMENTO DA OBRA 

Processo n.o: 015.001.909/2016 

Constatou-se na an自lise dos autos, morosidade no Recebimento Definitivo da 
Obra. No Projeto Basico,a fi. 24, consta item 8 - Recebimento e crit6rios de aceita車o do 

objeto: 
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8.1 Os bens serao recebidos: 

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verifica9ao da conformidade 
com as especifica96es constante do Edital e da proposta. 

b) Definitivamente, ap6s a verifica車o da conformidade com as especifica96es 
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceita9ao, que se dar自  atd 60 
dias do recebimento provis6rio. 

8.1 .1 Na hip6tese da verifica頭o a que se refere o subitem anterior nao ser procedida 
dentro do prazo fixado reputar-se- como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

Dessa forma, destaca-se que o recebimento provis6rio da obra ocorreu em 

16/12/20 16, conforme relat6rio de Recebimento Provis6rio,a fl. 296, o qual atestou o 

recebimento dos itens adquiridos ainda desmontados. O documento destacou ainda que o 

recebimento definitivo somente seria consignado pela Comissao quando o material entregue 
fosse montado e instalado em sua totalidade, ficando a montagem dos itens com todas as suas 

peculiaridades a cargo da contratada em data posterior a ser agendada. Refor9a ainda que, 

ap6s a entrega definitiva, havera nova checagem por parte da Comissao, ocasiao em que sera 

lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, que ensejara o pagamento da contratada. 

Entretanto, o recebimento definitivo somente ocorreu em 05/04/2017, 

conforme Relat6rio Circunstanciado de Recebimento de Bens, fi. 311, ultrapassando. dessa 

forma, o prazo de 60 dias do recebimento provis6rio. 

Destaca-se tambem que nao foi lavrado o Termo de Recebimento Definitivo. 

De acordo com o art. 73 da Lei n。  8.666/1993, obras e servi9os devem ser 

recebidos definitivamente por servidor ou comissao designada pela autoridade competente 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de 

observa9ao, ou vistoria que comprove a adequa9ao do objeto aos termos contratuais. 

Causa 

'(2016) (2017) Ausencia de zelo na fiscaliza9ao do contrato, uma vez que nao 

se cumpriu o prazo de recebimento definitivo e nao lavraram o respectivo 

Termo. 

Consequencia 

"Risco de prejuizo ao errio, em decorrencia do recebimento definitivo ter 

ocorrido ap6s o decurso do prazo limite, ficando a unidade exposta ao risco 

de recebimento de materiais fora da especifica戸o; 

'Obra sem termo de recebimento definitivo; 
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'Pagamento da obra sem Termo de Recebimento Definitivo. 

Recomendaf6es 
a) Inserir nos autos o Termo de Recebimento Definitivo relatado no ponto 

acima. No caso de nao existir, providenciar a sua imediata lavratura; 

b) Determinar aos setores competentes que, nos pr6ximos contratos, a 

Comisso efetive o recebimento definitivo no prazo estipulado e somente 

realize o pagamento ap6s a lavratura do termo de recebimento definitivo. 

II! - CONCLUSAO 

Em face dos exames realizados e considerando as demais informa96es, as 
falhas constatadas foram classificadas conforme a tabela a seguir: 

TABELA 2一  CLASSIFICACAO DAS FALHAS CONSTATADAS 

GESTAO 
	

SUB ITEM 
	

CLASSIFICACAO 

GESTAO DE SUPRIMENTOS DL BENS E SERVIOS ~ 一 ~ 「 ~.2 FALfI\S MIDIAS 

Brasilia, 21 de maio de 2018. 

菜るフ瓶  

ci n l u' P6res Motto 
1k' tor ae  5g  troie interno 

Matriculano 191.411-1 

Litian Vieira Ribas 
Auditor de Controle Interno 

Matricula no 196.754-1 
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