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de 2012.

DECISÃO Nº 2527/2016

O  Tribunal,  por  unanimidade,  de  acordo  com  o  voto  do  Relator,  decidiu:  I  –  tomar
conhecimento da Prestação de contas anual da Agência de Fiscalização do Distrito Federal –
AGEFIS/DF,  referente  ao  exercício  financeiro  de  2012,  consignada  no  Processo  nº
361.001.673/2013; II – julgar, nos termos do art. 17, I, da LC nº 01/1994, regulares as contas
dos Administradores da AGEFIS, arrolados na PCA em apreço, quais sejam o Senhor Eduardo
Barbosa  Moreira,  Diretor-Presidente  (Substituto),  as  Senhoras  Elizena  Ferreira  Dias
Noronha, Superintendente de Administração e Logística (Substituta), e Christiane Alexandre
Ferreira da Silva, Diretora de Administração Geral (Substituta), e os Agentes de Material, os
Senhores Luciano dos Santos Silva, Gerente de Material e Patrimônio (Substituto), e Elielson
Franco de Oliveira, Gerente de Bens Apreendidos (Substituto); III – julgar, com fulcro no
inciso II do art. 17 da LC nº 01/1994, c/c o inciso II do art. 167 do RI-TCDF, regulares, com
ressalvas, as contas dos Administradores da AGEFIS, arrolados na PCA em análise, Senhores
Gleiston Marcos de Paula, Diretor-Presidente, e José Maria Duarte de Oliveira, Diretor de
Administração Geral, bem como da Senhora Jozélia Praça de Medeiros, Superintendente de
Administração e Logística, em face das falhas observadas nos subitens “1.1 - Entrega de
material permanente (fragmentadoras) com atraso sem constar a aplicação de multa cabível.
Ausência de atesto do executor do contrato referente ao recebimento definitivo do objeto”,
“1.2 - Recebimento de material permanente (persianas) com atraso sem constar a aplicação
de penalidade e multa cabível. Inexecução parcial de contrato por erro no projeto básico.
Ausência  de  relatório  de  recebimento  definitivo  do  objeto”,  “1.3  -  Execução  de  objeto
contratual de aquisição de mobiliário fora do prazo previsto para entrega e montagem sem
haver a aplicação de multa”, “2.1 - Troca do equipamento indicado na proposta sem atestado
de equivalência técnica por órgão competente e sem a estrita observância das especificações
da ata de registro de preços. Instrução processual inadequada”, “3.1 - Ausência de assinatura
nas  propostas  comerciais  utilizadas  para  a  comprovação  da  vantajosidade  do  preço
registrado na  ata  cuja  adesão se  efetivou e  na  proposta  formal  do  fornecedor”,  “3.2  -
Ausência de comprovação de cumprimento de requisitos para adesão a ata de registro de
preços”, “3.3 - Aquisição de microcomputadores, por meio de adesão a ata de registro de
preços,  com valor  superior  ao  registrado  em outra  ata  que  constava  o  mesmo objeto.
Aquisição  de  quantitativos  divergentes  do  informado  no  termo  de  referência”,  “3.4  -
Elaboração de termo de referência de forma direcionada, com a realização do ajustamento
das especificações técnicas e de desempenho dos produtos pretendidos a partir de ARP já
existente. Uso de atas de registros de preços de outros entes como regra nas contratações”,
“3.6 - Adesão a ata de registro de preço com o prazo de validade expirado”, “3.7 - Realização
de  despesas  com  telefonia  fixa  sem  o  regular  processo  de  licitação.  Sem  cobertura
contratual”, “3.8 - Inventário patrimonial com bens não localizados. Falta de controle na
movimentação  de  bens.  Plaquetas  de  tombamento  inadequadas  e  sem fixação.  Sistema
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informatizado de gestão patrimonial com deficiência”, “3.9 - Falta de controle de saldo de
bens  apreendidos  não  reclamados  e  de  transparência  na  sua  destinação  final”,  “3.10  -
Depósito de bens apreendidos com ausência de manual de procedimentos próprios. Falta de
sistema informatizado para gestão do depósito. Falta de organização do arquivo para guardar
processos  e  documentos.  Fragilidade  da  segurança  existente  no  depósito”  e  “3.11  -
Inventário de materiais de consumo. Extintores de incêndio com carga vencida. Ausência de
etiquetas de identificação. Possível prejuízo decorrente de material com data de validade
vencida”, todas do Relatório de Auditoria nº 20/2014 - DISEG/CONT/STC (fls. 853-879v, do
Processo GDF nº 361.001.673/2013); IV – julgar, com fulcro no inciso II do art. 17 da LC nº
01/1994, c/c o inciso II do art. 167 do RI-TCDF, regulares, com ressalvas, as contas dos
Agentes de Material da AGEFIS, arrolados na PCA em exame, Senhor Joaquim Antunes de
Oliveira, Gerente de Material e Patrimônio, em face das falhas observadas nos subitens “3.8 –
Inventário patrimonial com bens não localizados. Falta de controle na movimentação de bens.
Plaquetas  de  tombamento inadequadas  e  sem fixação.  Sistema informatizado de gestão
patrimonial com deficiência” e “3.11 – Inventário de materiais de consumo. Extintores de
incêndio  com  carga  vencida.  Ausência  de  etiquetas  de  identificação.  Possível  prejuízo
decorrente de material com data de validade vencida” e Senhor Marcelino Luiz da Silva,
Gerente de Bens Apreendidos,  devido às falha observadas nos subitens “3.9 –  Falta de
controle de saldo de bens apreendidos não reclamados e de transparência na sua destinação
final” e “3.10 – Depósito de bens apreendidos com ausência de manual de procedimentos
próprios. Falta de sistema informatizado para gestão do depósito. Falta de organização do
arquivo  para  guardar  processos  e  documentos.  Fragilidade  da  segurança  existente  no
depósito”; V – considerar, em conformidade com os termos da Decisão nº 50/1998, proferida
na Sessão Extraordinária Administrativa de 15/12/1998, e em consonância com o disposto no
artigo 24 da LC nº 01/1994, os responsáveis relacionados nos itens II, III e IV, quites com o
erário distrital, no que tange ao objeto da PCA em questão; VI – determinar, na forma do art.
19  da  LC nº  01/1994,  aos  atuais  ordenadores  de  despesa  e  demais  responsáveis  pela
AGEFIS/DF que adotem as medidas necessárias à correção das impropriedades descritas nos
itens III e IV, de modo a prevenir novas ocorrências; VII – autorizar: a) a devolução do
Processo nº  361.001.673/2013 à  AGEFIS/DF;  b)  a  devolução dos  autos  à  Secretaria  de
Contas, para as providências de sua alçada e posterior arquivamento. Decidiu, mais, aprovar,
expedir e mandar publicar os acórdãos apresentados pelo Relator.

Presidiu a sessão o Presidente, Conselheiro RENATO RAINHA. Votaram os Conselheiros
MANOEL  DE  ANDRADE,  ANILCÉIA  MACHADO,  INÁCIO  MAGALHÃES  FILHO,  PAULO
TADEU, PAIVA MARTINS e MÁRCIO MICHEL.  Participou o representante do MPjTCDF
Procurador MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA.

SALA DAS SESSÕES, 19 de Maio de 2016

Olavo Medina
Secretário das Sessões

Antonio Renato Alves Rainha
Presidente
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