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I. Introdução

Trata-se de auditoria baseada em riscos realizada na Segurança das Edificações do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1.

A Auditoria de Segurança Institucional nas edificações do TRF1 foi dividida em duas
Etapas. A 1ª Etapa refere-se à análise do desempenho (a partir dos contratos firmados), em termos de
eficiência e efetividade, da segurança quanto ao controle de acesso e circulação de pessoas nas edificações
do TRF1 e tramita nos autos do PAe SEI 0005987-10.2020.4.01.8000.

A 2ª Etapa tramita nos presentes autos (PAe SEI 0015312-09.2020.4.01.8000) e refere-
se à análise do desempenho, em termos de eficiência e efetividade, da atuação da Brigada de Incêndio, em
face das normas vigentes, das disposições do Contrato 23/2019 e da estrutura de equipamentos para
prevenção e combate a incêndio do TRF1 nas edificações selecionadas na amostra.

Com relação ao Contrato 23/2019 (8349358), destaca-se que, no curso da presente
auditoria, teve sua vigência encerrada em 30/09/2020, em razão de a contratada manifestar que não
havia interesse na prorrogação da avença, de modo que algumas recomendações presentes no Relatório
Preliminar 11377306 dirigidas especificamente à gestão do Contrato 23/2019, receberam ajustes no
presente Relatório Final de Auditoria, à vista das providências que deverão ser adotadas pelas unidades
auditadas diante do novo Contrato 36/2020 (11253022), firmado em 01/10/2020, com a VIPPIM
Segurança e Vigilância Ltda.

Os trabalhos de auditoria abrangeram as atividades desenvolvidas sob a responsabilidade
da unidade de segurança Coisi/Seseg cujas atribuições estão no Regulamento de Serviço do TRF1
(10337634 e 10337664).

Destaca-se que a Resolução TRF1 9502504 promoveu a reestruturação da unidade de
segurança, com efeitos a contar de 14/01/2020, de modo que houve desmembramento da estrutura de
segurança da Diseg/SecGA na qual estava a Seseg. A Seseg foi, então, transferida para a Coisi.

Embora a unidade auditada, inicialmente, tenha sido a Coisi/Seseg, verificou-se, no
curso da auditoria, que algumas ações estavam sujeitas à atuação da SecGA/Dieng, de modo que a
Secretaria de Gestão Administrativa também foi comunicada a respeito da 2ª Etapa da Auditoria de
Segurança Institucional do TRF1 no doc. 11006020, e, também, inserida como unidade auditada.

Os trabalhos de avaliação foram realizados em consonância com as Diretrizes Técnicas
das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário definidas pelo Conselho Nacional
de Justiça - CNJ na Resolução CNJ 308/2020 e Resolução CNJ 309/2020, com observância ao Estatuto da
Atividade de Auditoria Interna do Conselho e da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, aprovado
pela Resolução 620 do Conselho da Justiça Federal, de 12/02/2020, ao Estatuto de Auditoria Interna da
Justiça Federal da 1ª Região (Resolução Presi 57/2017 - TRF1 5426955) e ao previsto no Plano Anual de
Auditoria Interna - Paint/2020 9308155, aprovado pelo Exmo. Senhor Presidente do TRF1, consoante PAe
0017849-12.2019.4.01.8000.

Relevante transcrever o que dispõe o artigo 2º da Resolução CNJ 308/2020, sobre as
característica e o mister da auditoria interna:

Art. 2º Auditoria interna é a atividade independente e objetiva de avaliação
e consultoria com o objetivo de agregar valor às operações da organização,

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CNJ-n%C2%BA-309.pdf
https://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2020/02-fevereiro/cjf-aprova-estatuto-da-atividade-de-auditoria-interna-da-justica-federal/Estatuto_de_Auditoria.pdf
https://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2020/02-fevereiro/cjf-aprova-estatuto-da-atividade-de-auditoria-interna-da-justica-federal/Resolucao_620.pdf


de modo a auxiliar na concretização dos objetivos organizacionais,
mediante avaliação da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos,
de controles internos, de integridade e de governança.
Parágrafo único. Em função das suas atribuições precípuas, é vedado às
unidades de auditoria interna exercer atividades típicas de gestão, não
sendo permitida sua participação no curso regular dos processos
administrativos ou a realização de práticas que configurem atos de gestão.
 

1. Objetivo
Em exame aos temas passíveis de constituir objeto de auditoria, ao Plano Estratégico da

Justiça Federal 2015 - 2020 e aos últimos PAINTs (nomenclatura recentemente modificada para PAA,
conforme doc. 11588431), levantou-se que a Segurança nas Edificações do TRF1 não foi submetida à
auditoria nos últimos anos, inclusive quanto à segurança que envolve a prevenção e combate a incêndio,
evacuação de área, proteção ao patrimônio e prestação de primeiros socorros para proteção à vida por
meio de Brigada de Incêndio, de modo que a avaliação do tema preenche o critério da relevância.

Destacam-se, ainda, ocorrências de incêndios em entidades públicas nos últimos
anos: Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ocorrido em 2018; Sede da
Justiça Federal de Uberlândia, ocorrido em 2019; antigo Ministério dos Transportes e das Comunicações,
ocorrido em 2013. Tais eventos de incêndio alertam para a necessidade de avaliar se a governança,
estruturas e operações, a partir dos contratos firmados pelo TRF1, são eficientes e efetivas para mitigar a
probabilidade de ocorrências que ponham em risco tanto magistrados, servidores, colaboradores e público
externo quanto o patrimônio móvel e imóvel, e a imagem do Tribunal.

O objetivo dessa 2ª Etapa da Auditoria de Segurança Institucional do TRF1 é avaliar
as ações adotadas pela Administração na gestão de contratos que envolvem a atuação da Brigada de
Incêndio frente às normas existentes, às obrigações previstas no Contrato 23/2019 e às condições de uso
dos equipamentos do Tribunal na prevenção de ocorrências que coloquem em risco pessoas e bens nas
edificações do TRF1.
 
2. Período de execução

Inicialmente, foi estabelecido o período de maio a julho/2020, mas foi alterado para
maio a setembro/2020, conforme os motivos apresentados na alteração do PAINT/2020 10932117,
em 21/08/2020 e em razão da situação da pandemia do novo coronavírus, pois houve contágio de
integrante da equipe, o que gerou atraso na 1ª Etapa da Auditoria de Segurança Institucional,
impactando esta 2ª Etapa.

Destaca-se, ainda, que o tempo dedicado à elaboração de respostas às consultas
encaminhadas para manifestação das unidades da Diaud que trabalharam na presente auditoria (Seali e
Senco) também contribuiu para o atraso no andamento da 1ª e da 2ª Etapas da Auditoria de Segurança
Institucional, considerando que os servidores que atuam nas auditorias são os mesmos que laboram em
análises prévias e em respostas às consultas, conforme a seguir elencadas:

Análise prévia do Termo de Referência e das minutas de Edital e de Contrato para
contratação de empresa especializada em engenharia para remoção de grua montada e
abandonada pela Engefort no canteiro de obras da nova sede do TRF1 (9842861 -
0018788-31.2015.4.01.8000);
Análise prévia do Termo de Referência e das minutas de Edital e de Contrato para
contratação de empresa de engenharia e arquitetura para prestação de serviços de
elaboração de projetos básicos e executivos (em plataforma BIM) remanescentes de
arquitetura e engenharia para a obra da nova sede do TRF1
(10210722, 11095680, 11174460, 11228253 - 0000026-88.2020.4.01.8000);
Resposta à consulta formulada pela SecGA acerca da possibilidade de contratação de
saldo de "valor" de Ata da Registro de Preços 4/2019, não obstante a impossibilidade de
contratação do item pelo Siasg (9726375 - 0007885-92.2019.4.01.8000);

https://portal.trf1.jus.br/data/files/CF/94/05/33/A551051094923CF4052809C2/Caderno%20Estrategia%20da%20Justica%20Federal%20-%20Anexo%20Res.%20CJF%20313.pdf
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-07/incendio-no-museu-nacional-nao-foi-criminoso-aponta-policia-federal
https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/22403/incendio-e-registrado-na-sede-da-justica-federal-em-uberlandia
https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/predio-que-pegou-fogo-na-esplanada-dos-ministerios-nao-tem-alarme-de-incendio/


Resposta à consulta formulada pela Diges acerca de pagamento de vale alimentação e
vale transporte para prestadores em teletrabalho em razão das medidas para combate à
pandemia da Covid-19 (Lei 13.979/2020; Resolução CNJ 313/2020, Resoluções do
TRF1 9985909, 10008471, 10325160 - 0005211-10.2020.4.01.8000);
Resposta à consulta formulada pela Diges acerca de pedido da Engesoftware para
ressarcimento ao Tribunal de parcelas relativas ao Contrato 66/2016 (10853607 -
0027027-87.2016.4.01.8000);
Resposta à consulta formulada pela Diges acerca da viabilidade de proposta apresentada
pela Diaco para reversão do 1º Termo Aditivo ao Contrato
48/2019 (10897842 - 0026986-18.2019.4.01.8000);
Resposta à consulta formulada pela Presidência acerca de viabilidade e
operacionalidade de reembolso a magistrados, servidores e estagiários de despesa
realizada com aquisição de máscaras faciais para uso no trabalho presencial, diante dos
normativos vigentes e do entendimento atual do Tribunal de Contas da União - TCU
sobre a matéria (11016976 - 0013853-69.2020.4.01.8000);
Resposta à consulta formulada pela Secad/SJMA  acerca de outorga de espaço físico
para uso por bancos públicos (Caixa Econômica Federal - CEF e/ou Banco do Brasil -
BB) em instalações da Justiça Federal do Maranhão - SJMA, entre os institutos
jurídicos cessão de uso onerosa ou concessão de direito real de uso onerosa, sem a
realização de licitação (11136197 - 0005019-56.2020.4.01.8007);
Resposta à consulta formulada pela Diges para análise e manifestação quanto à
interpretação do Acórdão 1508/2020 - TCU- Plenário (11146826 - 0010138-
53.2019.4.01.8000);
Resposta à consulta encaminhada pela presidência acerca da possibilidade de
antecipação de pagamento, nos termos da Lei 14.065/2020, conforme solicitação da
Seção Judiciária de Minas Gerais (11500198 - PAe 0038073-10.2020.4.01.8008);   
Análise prévia do Termo de Referência e das minutas de Edital e de Contrato para
contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para assessoramento
técnico à fiscalização para análise e avaliação dos projetos básicos e executivos (em
plataforma BIM) remanescentes de arquitetura e engenharia para a obra da nova sede
do TRF1(11532494 - PAe 0016123-66.2020.4.01.8000);
Análise acerca da minuta da portaria que visa instituir a "Política de estoque de
materiais no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região" (11831956 - PAe 0021240-
09.2018.4.01.8000);
Análise da Revogação da licitação do Pregão Eletrônico 36/2020 (11878773 - 0000026-
88.2020.4.01.8000);
Análise da minuta da Portaria que instituirá a Política de Estoques de Materiais no
âmbito da Justiça Federal da 1ª Região (11831956 - 0021240-09.2018.4.01.8000).

 
3. Questões de auditoria

Foram estabelecidas as seguintes Questões de Auditoria:
Q1: As edificações do TRF1 possuem sistemas de prevenção a incêndio em
condições de uso (elétrico, hidráulico, de alarme e equipamentos, tais
como extintores, mangueiras de incêndio da própria edificação, sprinklers, porta
corta-fogo e outros)?
Q2: O dimensionamento da equipe de Brigada de Incêndio do TRF1, os uniformes
dos brigadistas, a capacitação destes profissionais e o conjunto de primeiros
socorros (kit) estão de acordo com os normativos e com o Contrato 23/2019?
Q3: O TRF1 possui Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico - PPCI / Plano
de Prevenção, Combate a Incêndio e Abandono - PPCIA elaborado pela contratada

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
https://www.conjur.com.br/dl/resolucao-313-19-marco-2020-cnj-cnj.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14065.htm


e aprovado pelo CBMDF e a contratada possui o Certificado de Credenciamento -
CRD expedido pelo CBMDF?
Q4: A Brigada de Incêndio do TRF1 executa o PPCI / PPCIA? 
 

4. Composição da amostra avaliada
Durante as atividades, a equipe de auditoria realizou, na 2ª Etapa da Auditoria de

Segurança Institucional, a análise do desempenho, em termos de eficiência e efetividade, da segurança
quanto à atuação da Brigada de Incêndio nas atividades de prevenção e combate a incêndio, evacuação de
área, proteção ao patrimônio e prestação de primeiros socorros para proteção à vida por meio de bombeiro
civil, nos seguintes edifícios: 

a) Edifício Sede I - SAU/SUL - quadra 2, bloco A, Praça dos Tribunais
Superiores;
b) Edifício Sede II - SAU/SUL - quadra 2, bloco K, Praça dos Tribunais
Superiores;
c) Edifício Anexo I - SAU/SUL - quadra 1, bloco C, Praça dos Tribunais
Superiores;
d) Edifício Anexo II (Edifício Adriana) - SBS - quadra 2, lote 16, bloco D,
Edifício Adriana;
e) Edifício Anexo III - SAU/SUL - quadra 1, bloco C, Praça dos Tribunais
Superiores.

 

4.1. Não-escopo da auditoria
A presente auditoria operacional, baseada em risco, não teve como propósito verificar os

procedimentos e medidas de prevenção e combate a incêndio e pânico fora das dependências do Tribunal,
nem em imóveis funcionais à disposição de desembargadores ou servidores.

Destaca-se, também, que a avaliação da unidade de auditoria quanto aos equipamentos
de prevenção e combate a incêndio foi restrita à verificação da existência e condições de uso dos sistemas
de prevenção de incêndio no TRF1, assim como a conferência de requisitos que não adentrassem às
especificidades de avaliação exclusiva da área técnica ou do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito
Federal - CBMDF.

Acrescente-se, ainda, que não foram abrangidas pela análise as edificações da Base
Operacional de Serviços Administrativos (SGON quadra 1, lotes 10/110/120) e do Centro de Treinamento
da Justiça Federal - Centrejufe (Clube de Campo em Brasília - SCES Trecho 2, conjunto 21 lotes 15/20 -
Brasília - DF), em razão:

a) do reduzido número de servidores na equipe para o presente trabalho;
b) da localização e distâncias entre as edificações;
c) das características especificadas a seguir, de ambas as edificações, que exigiriam
um trabalho de análise diferenciada, como:
c.1) no Centrejufe: das instalações para hospedagem de magistrados para
participação em cursos; instalações para realização de ações de treinamentos;
ampla área externa disponível para lazer, no formato clube, aos associados
à Assejufe; acesso via terrestre e por barco; e
c.2) na Base Operacional: funcionamento da Gráfica do Tribunal e existência de
bombas de abastecimento de combustível.

Tais edificações, de acordo com análise de risco em relação aos objetivos estratégicos do
TRF1, poderão ser objeto de auditoria futura.
 
5. Equipe de auditoria



Marcos de Oliveira Dias (coordenador);
Liana Raimundo de Lima Lourenço;
Lígia Monetta Barroso Menezes;
Alex Cerqueira Rocha;
Michell Cardoso da Silva.

Destaca-se que o servidor Michell Cardoso da Silva, Analista Judiciário do quadro de
pessoal do Tribunal, integrou a equipe de auditoria na condição de supervisor da Seção de Auditoria de
Contratos – Senco/Secau até 30/09/2020, quando passou a exercer suas atividades na Divisão de Análise
Contábil e Custos - Dicoc, que faz parte da estrutura da Secretaria de Planejamento Orçamentário e
Financeiro - Secor/TRF1.

Quanto à servidora Lígia Monetta Barroso Meneses, registra-se que passou a integrar a
equipe de auditoria em 31/07/2020, quando da sua designação para compor a estrutura da Divisão de
Auditoria de Gestão Administrativa - Diaud/Secau, passando a Supervisora da Senco em 01/10/2020.
 
6. Técnicas de auditoria

Neste trabalho foram utilizadas as seguintes técnicas:
a) Entrevista - formulação de perguntas orais ou escritas às pessoas envolvidas no
processo auditado para obtenção de dados e informações;
b) Análise SWOT - identificação dos pontos fortes e fracos e das oportunidades e
ameaças dos modelos adotados pela administração pública na prevenção de
incêndio e pânico;
c) Identificação e análise de riscos - identificação dos riscos, respectivas causas e
efeitos, com definição das ações preventivas e ações mitigadoras;
d) Mapeamento de Processos - identificação do funcionamento de processos de
trabalho e de protocolos previstos em normativos;
e) Análise Documental - verificação de processos, registros  de documentos que
conduzam à formulação de indícios e evidências sobre o desempenho operacional
da Brigada de Incêndio nas edificações do TRF1; e
f) Observação - constatação pela equipe de auditoria de procedimentos e rotinas
realizadas quanto à atuação da Brigada de Incêndio contratada nas dependências
do TRF1.

 
7. Procedimentos realizados

O trabalho de auditoria teve como propósito verificar a estrutura de prevenção e combate
à incêndio e a atuação da Brigada de Incêndio, a partir do Contrato 23/2019, em consonância com as
disposições regulamentares, boas práticas e procedimentos afetos às medidas de prevenção e combate a
incêndio, pânico e acidentes.

Para essa verificação, a equipe de auditoria realizou o gerenciamento dos riscos, o qual
foi subdivido em 3 etapas: I - Análise de Ambiente; II - Identificação de Eventos de Riscos; e III -
Avaliação dos Riscos.

Na Etapa I - Análise de Ambiente, a equipe de auditoria optou pela elaboração da Matriz
Swot 10641568, onde foram identificados e analisados os fatores internos (forças e fraquezas), bem como
as influências do ambiente externo (oportunidades e ameaças) consideradas no processo de gestão de
riscos.

Na fase de identificação dos eventos de riscos (etapa II), foi utilizado o método Bow-Tie,
que descreve e analisa os caminhos de um risco, desde as suas possíveis causas até as suas consequências,
com foco nas medidas preventivas que evitam as causas e nas medidas de mitigação que atenuam as
consequências. 



Com a aplicação da aludida técnica e considerando o resultado da análise do ambiente
interno e externo, por meio de Matriz Swot, foram individualmente identificados os eventos de riscos que
poderiam comprometer o objetivo da unidade de segurança (Brigada de Incêndio). A análise detalhada
dos riscos identificados, assim como as causas e consequências de cada um deles está contida no Anexo I
- Identificação de Eventos de Riscos (Matriz excel 11193526).

Quanto à etapa III, após identificados os eventos de riscos, estes foram submetidos à
avaliação sob a perspectiva de probabilidade e impacto, segundo as variáveis do mapa de risco criado pelo
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP e adaptado para utilização na presente ação
de auditoria (Matriz 11377637). A realização dessa etapa ocorreu em três subetapas:

1. Cálculo do Risco Inerente: mensuração do risco antes de ser considerada a
aplicação de qualquer controle preexistente;

2. Avaliação dos controles existentes: mediante aplicação de Questionário de
Avaliação do Controle Interno - QACI 10846044 e realização de entrevistas,
conforme Ata de reunião realizada com a área auditada Coisi / Seseg 10851451;

3. Cálculo do Risco Residual: considerados os controles identificados e aplicados e
a  avaliação quanto ao seu desenho e funcionamento.

Na fase de execução da auditoria, foram expedidas as Solicitações de Auditoria -
SAs 10587970, 10742935 e 10959587 para obtenção de informações a respeito da operacionalização
da segurança na prevenção e combate a incêndio e pânico no âmbito do TRF1.

Em resposta às referidas SAs, foram apresentadas manifestações da área auditada
Coisi/Seseg nos docs. 10846044 c/c 10644693, 10969951 acompanhadas dos documentos a seguir listados
e examinados pela equipe de auditoria: comprovante de curso de formação da Brigada Voluntária
10882508, comprovante de escolaridade dos Brigadistas da Brigada Particular 10882511 e de curso de
formação 10969932 / 10969948, com os comprovantes de aptidão física 10882516, Relatórios Diários e
Mensais 10882553 / 10882559, Documentação de PPCI 10882564 e de dispensa do PPCI 10882567.

Além destes, a unidade SecGA/Dieng manifestou-se no Despacho  11211991,
acompanhado do Relatório de Vistoria Conjunta 11211507.

Após aplicação das técnicas de auditoria, realização dos procedimentos de avaliação e
exame dos documentos, levantaram-se informações que subsidiaram as evidências dos achados constantes
do tópico II deste Relatório Preliminar, ressalvando-se a limitação da realização de inspeção in loco pelas
razões a seguir expostas.

 
7.1. Limitações aos procedimentos

A pandemia do Coronovírus (Covid-19) em curso em escala mundial, com alto risco à
saúde do corpo de trabalhadores do TRF1 (magistrados, servidores e colaboradores) e do público externo,
ensejou a edição das Resoluções Presi-Secge/TRF1
(9927666, 10164462, 10235089, 10306343, 10383341, 10714057, 11007391 e Resoluções do CNJ 313,
317, 318 e 322/2020 (9981393, 10262493, 10235081 e 10352529) que definiram medidas e regras para
adoção do teletrabalho.

Diante desse cenário, as atividades da presente auditoria sofreram limitação em razão
dos riscos à saúde dos servidores na realização das técnicas da inspeção in loco, que estavam previstas, de
modo que todas as evidências foram apuradas exclusivamente a partir de análise documental, aplicação de
questionário de avaliação de controle interno, e reunião por videoconferência com a equipe auditada da
Coisi/Seseg.
 
8. Legislação aplicada 

Lei 11.901/2009 - Dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil e dá outras providências;
Lei Distrital 2.747/2001  - Define infrações e penalidades a serem aplicadas no caso de
descumprimento das normas referentes à segurança contra incêndio e pânico no âmbito

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11901.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2011.901%2C%20DE%2012%20DE%20JANEIRO%20DE%202009.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20profiss%C3%A3o%20de,eu%20sanciono%20a%20seguinte%20Lei%3A&text=1o%20O%20exerc%C3%ADcio%20da,%C3%A1%20pelo%20disposto%20nesta%20Lei.
http://www.pmb.eb.mil.br/images/documentos/leis/lei_2747.pdf#:~:text=LEI%20N%C2%B0%202.747%2C%20DE%2020%20DE%20JULHO%20DE,inc%C3%AAndio%20e%20p%C3%A2nico%20no%20%C3%A2mbito%20do%20Distrito%20Federal.


do Distrito Federal;
Lei Distrital 5.766/2016 - Dispõe sobre a obrigatoriedade e a frequência de realização
de treinamento preventivo e implementação do Plano de Prevenção, Combate a
Incêndio e Abandono - PPCIA nas edificações e nas atividades eventuais do Distrito
Federal;
Decreto Distrital 23.154/2002 - Regulamenta a Lei 2.747/2001; 
Decreto Distrital 21.361/2000  - Aprova o Regulamento de Segurança Contra Incêndio
e Pânico do Distrito Federal e dá outras providências;
ABNT NBR 14608:2007 - Estabelece os requisitos para determinar o número mínimo
de bombeiros profissionais civis em uma planta, bem como sua formação, qualificação,
reciclagem e atuação;
Norma Técnica 04/2000 - CBMDF -  Estabelece os requisitos de proteção contra
incêndio e pânico, análise de projeto, instalações e vistorias técnicas do Sistema de
Proteção por Hidrantes para edificações; 
Norma Técnica 05/2000 - CBMDF - Estabelece os tipos de edificações que devem
possuir central de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, além de fixar as condições
exigíveis para montagem, localização e segurança das mesmas;
Norma Técnica 06/2000 - CBMDF - Dispõe sobre a emissão do Certificado de
Credenciamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;
Norma Técnica 01/2002 - CBMDF - Dispõe sobre as exigências de sistemas de
proteção contra incêndio e pânico das edificações do Distrito Federal;
Norma Técnica 07/2011 - Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal - CBMDF -
Fixa os critérios de dimensionamento, atribuições, formação e atuação das Brigadas de
Incêndio em edificações e eventos no Distrito Federal;
Norma Técnica 02/2016 - CBMDF - Define o risco de incêndio para as edificações e
áreas de risco do Distrito Federal, conforme suas ocupações e usos, assim como,
estabelece os valores característicos de carga de incêndio destes locais;
Norma Regulamentadora 23 - NR 23 - Norma do Ministério do Trabalho e Emprego
que traz diretrizes relacionadas à proteção contra incêndios nos ambientes de trabalho;
NBR 5419 -  Fixa as condições exigíveis ao projeto, instalação e manutenção de
sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) de estruturas (definidas em
1.2), bem como de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do volume
protegido.

 
II. Achados de auditoria

A seguir são apresentados os achados de auditoria concernentes à 2ª Etapa - Brigada de
Incêndio da avaliação da gestão de Segurança Institucional do TRF1, considerados relevantes para relato.
 
ACHADO 1. Depósito de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP instalado no Edifício Sede I em
desacordo com as condições de segurança exigidas pela NT 05/2000 - CBMDF, com risco de
explosão.
 
1.1. Situação Encontrada

1.1.1. Depósito de GLP localizado no 1º subsolo do Edifício Sede I não apresenta as
condições exigíveis de segurança descritas na NT 05/2000 - CBMDF, sobretudo devido à ausência de
ventilação no local com possibilidade de acúmulo de gás, em caso de vazamento, acarretando risco de
explosão.
 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=334360
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1.2. Critérios

Norma Técnica 05/2000 - CBMDF - estabelece os tipos de edificações que devem
possuir central de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, além de fixar as condições
exigíveis para montagem, localização e segurança.

1.3. Fontes

Relatório de Vistoria realizado pela Brigada de Incêndio no Edifício Sede I 10431881;
Despacho Numob 11211991 c/c 11211507 em resposta à SA 10959587.

1.4. Evidências
1.4.1. Depósito de GLP, localizado no 1º subsolo do Edifício Sede I, não apresenta as condições exigíveis
de segurança descritas na NT 05/2000 - CBMDF, sobretudo devido à ausência de ventilação no local com
possibilidade de acúmulo do gás, em caso de vazamento, acarretando risco de explosão. 

O item 4 da NT 05/2000 - CBMDF fixa as condições exigíveis para armazenamento de
GLP nas edificações:

4. Condições gerais
4.1. Das exigências quanto à necessidade do uso de centrais de GLP:
(...)
4.1.2. As edificações com destinação comercial, hospitalar, escolar, de
reunião de público, residenciais coletivas ou transitórias, ou qualquer outra
que estimule ou provoque a concentração de público e que vierem a utilizar
GLP para qualquer fim, exceto aqueles definidos nos itens 4.1.4 e 4.1.5,
independente da sua altura ou área, deverão possuir central de GLP
abastecendo todos os pontos de consumo da edificação, respeitando o
prescrito nesta norma.
4.1.4. Estão isentas também da obrigatoriedade do uso da central de GLP as
edificações citadas em 4.1.2 que venham a utilizar o GLP para abastecimento
de pequenos pontos, como copas, cozinhas particulares não industriais e sem
fim comercial, podendo ser utilizado, nestes casos, um máximo de 39 kg
(trinta e nove quilogramas) de GLP, limitados a três pontos de consumo
distintos em toda a edificação com altura máxima de 12 m (doze metros).
Neste caso, no projeto de arquitetura e no projeto de proteção contra
incêndio deverá constar a frase: “A QUANTIDADE MÁXIMA DE GLP
UTILIZADA NA EDIFICAÇÃO SERÁ DE 39 kg (trinta e nove
quilogramas)”, e devem ser locados os recipientes, de no máximo 13 kg (treze
quilogramas), em áreas com boa ventilação e que não possibilitem o
acúmulo do gás em caso de vazamento.
4.2. Das instalações:
4.2.1. A central de GLP deverá ser de concreto com no mínimo 3 cm (três
centímetros) de espessura, instalada fora da projeção vertical da edificação.
Não poderá ser instalada em fossos de iluminação, ventilação, garagens e
subsolos.
4.2.2. No caso de edificações já existentes em que ficar devidamente
comprovado, através de documentos oficiais que a edificação não dispõe de
espaço fora da sua projeção horizontal para a instalação da central de GLP,
a mesma poderá ser instalada dentro da projeção horizontal, desde que o
local possua as condições de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal.
4.2.3. Deve-se atentar para que a Central de GLP seja instalada em locais
com boa ventilação e que não possibilitem o acúmulo de gás em casos de
vazamento.
(...)

file:///C:/Users/PLAY%20GAMES/Downloads/9.0%20NT%20n%C2%BA%2005%20Central%20Predial%20de%20GLP.pdf


4.2.5. A rede de distribuição não poderá passar em locais sem ventilação,
tais como forros falsos, pisos falsos ou outro locais que possam possibilitar o
acúmulo do GLP, acarretando dessa forma um risco de explosão. O projeto
de instalação de GLP deverá conter a seguinte frase: “A CANALIZAÇÃO DE
DISTRIBUIÇÃO DE GLP NÃO PASSA EM LOCAIS SEM VENTILAÇÃO
QUE POSSAM OCASIONAR, EM CASO DE VAZAMENTO, UM ACÚMULO
DE GÁS, ACARRETANDO EM CONSEQUÊNCIA, UM AUTO GRAU DE
RISCO DE EXPLOSÃO”.
 

No Relatório de Vistoria Conjunta 10431881 realizada pela equipe de Brigada de
Incêndio, conforme determinação da Seseg e a pedido da Dieng, consta a informação de que o local
onde o depósito de botijões de GLP está instalado, 1º subsolo do Edifício Sede I, não apresenta condições
exigíveis de segurança descritas na NT 05/2000 - CBMDF, sobretudo devido à ausência de ventilação do
local com possibilidade do acúmulo de gás, em caso de vazamento, com risco de explosão. Acrescentou,
ainda, que o depósito não possui nenhuma sinalização indicativa dos riscos (explosão, incêndio e
acidente), conforme norma específica.

Os responsáveis pela vistoria e elaboração do relatório concluíram que existem pontos a
serem adequados às normas de segurança, em especial a irregular localização do depósito bem como a
possibilidade de acúmulo de gás na garagem e consequentemente o favorecimento de uma explosão em
caso de vazamento, haja vista a existência de maquinário eletro energizado, situado exatamente ao
lado do depósito dos botijões. E, ainda, que o risco incendiário se agrava uma vez que a edificação,
segundo relatam, não possui: sistema de detecção e alarme (acionadores manuais, sirenes de alarme,
detectores de fumaça, etc.); escada de emergência; sistema de combate a incêndio por sprinklers, exceto
nas garagens (porém está inoperante, segundo o relato); nem central de alarme.

Diante do exposto, a equipe de auditoria enviou a Solicitação de Auditoria à
SecGA/Dieng para informar sobre as providências adotadas para correção do problema detectado
(10959587).

Em resposta, a Dieng se manifestou, no item 3.7 do Relatório Auditoria de Segurança
11211507, nos seguintes termos:

(...)
A Edificação não foi projetada para ter depósito botijões GLP e nem central
de GLP em suas dependências. Informamos que para manter as copas que
fazem uso de fogão, sugerimos que troquem por um fogão por indução
elétrica, caso não seja viável o TRF1 terá que modificar o projeto
instalando uma central de GLP conforme as normas Técnicas NT 005/200
CBMDF e NBR 13523/2008 ou vedar o uso de fogão nas dependências da
edificação. Lembrando que nas dependências do Ed. Sede I não tem espaço
físico adequado para construção de um depósito GLP, e que a única central
de Gás nas dependências do edifício é de responsabilidade do restaurante.

Em que pesem os riscos apontados no Relatório de Vistoria Conjunta da
Brigada 10431881 e confirmados pela Dieng no Relatório 11211507, os botijões de GLP continuam
armazenados de forma irregular no 1º subsolo do Ed. Sede I, contrariando normas de segurança e
colocando em risco a integridade física de pessoas e de patrimônio, em caso de vazamento e acúmulo
de gás que pode resultar em explosão.

Apesar de ambos relatórios indicarem o risco de explosão do depósito de gás, em caso de
vazamento (10431881 e 11211507), a unidade de auditoria não localizou informação na qual constasse a
comunicação da situação de risco para autoridade competente da Administração, a fim de que haja tomada
de decisão para regular solução da situação de risco. 
 
1.5. Causas

Desconhecimento das normas de segurança de reserva / depósito e uso de GLP;



Ausência de comunicação da situação de risco à Administração (Diges e SecGA) para
tomada de decisão de solução do problema;
Manutenção da condição de risco, mesmo após Relatórios das unidades técnicas que
indicam a retirada do depósito de GLP do subsolo da edificação.

 
1.6. Efeitos

Exposição à risco de:

Explosão do depósito na base da estrutura de sustentação do edifício Sede I, por se
encontrar no 1º subsolo;
Dano à integridade física de pessoas;
Dano à vida de pessoas;
Dano ao patrimônio do TRF1 e a bens de particulares;
Dano à imagem do TRF1;
Dano financeiro à União em razão de possíveis indenizações;
Recebimento de penalidade aplicada pelo CBMDF.

 
1.7. Responsáveis

SecGA

 
1.8. Manifestação da área auditada

Segundo Despacho SecGA 11811120, baseado nas informações prestadas pela
Seeng 11755304, o edifício Sede I não dispõe de espaço físico para o condicionamento dos botijões
conforme preconiza o CBMDF. Relata ainda que, outro fator que inviabiliza a utilização de GLP nas
edificações desta corte, é o fato de que não foram projetadas para a utilização de GLP em suas
dependências e que, para atender tal demanda, teriam que aprovar um novo projeto onde seria obrigatório
criar uma central de GLP em cada edificação. Assim sendo, indicam a troca dos fogões abastecidos por
GLP para fogões por indução elétrica, conforme já mencionado no doc. 11211507, uma vez que
consideram inviável a implantação de depósito e central de gás, com a necessidade de troca de botijões e
criação de uma nova infraestrutura de tubulação GLP em cada prédio.

Nestes termos, a SecGA determinou à Dieng a apresentação de avaliação das instalações
elétricas, para fins de implementação da referida proposta, autuando processo específico, cujo documento
inicial deve indicar cronograma das providências. Tal providência encontra-se nos
documentos 11861911 e 11861995 que apontam a "conclusão das instalações elétricas para os fogões" em
09/06/2021.

Após o envio dos autos à Diaud, com a manifestação das unidades auditadas, a SecGA
acrescentou o doc. 11905672, dirigido à Dieng, para apresentação de relato consolidado em 08/01/2021
referente ao achado e etapas implementadas das providências adotadas.
 
1.9 Análise da equipe de auditoria

Em que pesem as manifestações da área auditada (SecGA 11811120 c/c Informação
Seeng 11755304,  e cronogramas 11861911 e 11861995 citados no Relatório Seeng 11883145; e
despacho 11905672), estas não foram suficientes para remover as ocorrências apontadas no achado, uma
vez que todas as providências ainda encontram-se em andamento, sem sanarem, definitivamente, os
problemas, de modo que ficam mantidas as recomendações a seguir.
 



1.10 Recomendações
1.10.1. Adotar medidas para efetivação quanto à alternativa apontada pela unidade técnica
de implementação de fogões por indução elétrica, no edifício Sede I, como solução referente
ao armazenamento irregular de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP no 1º subsolo do edifício Sede I, tendo
em vista o risco de explosão identificado.
 
ACHADO  2. Sistema hidráulico com falhas que inviabilizam o combate ao fogo em caso de incêndio
nos edifícios do TRF1 (Sede I, Sede II, Anexos I, II e III).
 
2.1. Situação Encontrada
2.1.1. Presença de hidrantes sem as condições exigíveis de segurança descritas na NT 04/2000 - CBMDF,
sobretudo devido à ausência de dispositivos necessários ao uso (Sede I, Sede II, Anexo II);
2.1.2. Bombas de pressurização da rede de hidrantes desligadas / desenergizadas / sem pressão (Sede I e
Anexo III);
2.1.3. Bombas de pressurização da rede preventiva de sprinklers inoperante / desativada / sem pressão
(Anexo III e Garagem do Sede I).
 
2.2. Critérios

Lei Distrital 2.747/2001 - define infrações e penalidades a serem aplicadas no caso de
descumprimento das normas referentes a segurança contra incêndio e pânico no âmbito
do Distrito Federal, DF;
Norma Técnica 04/2000 - CBMDF -  Estabelece os requisitos de proteção contra
incêndio e pânico, análise de projeto, instalações e vistorias técnicas do Sistema de
Proteção por Hidrantes para edificações.

2.3. Fontes

Resposta ao Questionário de Avaliação de Controle Interno - Coisi/Seseg
10846044 e 10846075;
Ata 10851451 referente à reunião realizada por videoconferência na qual participaram
integrantes da Diaud e da Coisi/Seseg;
Relatório de Vistoria Conjunta - Brigada de Incêndio 8746539 e 10431881;
Relatório de Providências 8806164 c/c Planilha 8806082 e Despacho Semer /
Dieng  8837133;
Manifestação da Dieng 11211507 c/c 11211991 em resposta à SA 10959587;
Informação Diaud 11280581.

2.4. Evidências
2.4.1. Presença de hidrantes sem as condições exigíveis de segurança descritas na NT 04/2000 -
CBMDF, sobretudo devido à ausência de dispositivos necessários ao uso.

No Relatório de Vistoria realizado pela equipe de Brigada de Incêndio 8746539 (2019),
consta a informação quanto aos hidrantes na seguinte situação:

a) Ed. Sede I: possui 2 hidrantes de recalque cujo tampão está com
visibilidade reduzida e o hidrante localizado na portaria não possui registro; 
b) Ed. Sede II: possui 2 hidrantes localizados na portaria que estão
sem registro;
c) Ed. Anexo II: possui hidrante de recalque sem adaptador do engate storz,
posicionado após a válvula de retenção, inviabilizando o seu uso em caso de
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incêndio, uma vez que tal dispositivo não permitirá o engate de mangueiras
para posterior pressurização da rede preventiva contra incêndio do prédio;
d) sem registro de vistoria acerca dos hidrantes dos Anexos I e III porque
não havia responsável para acompanhar a Brigada, segundo relato desta.

Em pesquisa feita por esta equipe de auditoria, constatou-se no Relatório de
Providências 8806164 c/c Planilha 8806082 e Despacho Dieng/Seoci 8837133 que a solução dos
problemas detectados estaria condicionada à compra de materiais.

Apesar de os citados Relatório de Providências e Planilha estabelecerem prazos
para realização dos serviços (após aquisição de materiais), a equipe de auditoria não localizou
manifestação atualizada da Dieng referente ao andamento da solução para as ocorrências apontadas pela
Brigada de Incêndio no Relatório 8746539.

No Relatório de Vistoria realizado pela equipe de Brigada de Incêndio 10431881 (2020),
exclusivo sobre o Ed. Sede I, consta informação acerca das condições de uso dos hidrantes: hidrantes
localizados nas garagens cobertas do térreo e do 1º subsolo estão com problemas de vedação (próximo à
vaga da Desembargadora Maria do Carmo - térreo; e próximo à vaga 24 - 1º subsolo), com o conjunto de
registro avariado, impedindo a abertura do preventivo (próximo à sala de motoristas - térreo) e há
hidrantes sem o vidro e / ou puxador de abertura do abrigo e outros estão em má conservação dos
conjuntos de registros de preventivos (em alguns casos não abriram e em outros não fecharam os
hidrantes). 

Diante da necessidade de se obter informações atualizadas acerca do andamento das
providências pela Dieng quanto às ocorrências postas pela Brigada de Incêndio nos Relatórios 8746539
(2019) e 10431881 (2020), a equipe de auditoria enviou a SA 10959587  à SecGA/Dieng para
manifestação.

Em resposta à SA, a Dieng manifestou-se, no subitem 2.5.2 do Relatório de Ocorrências
- Vistoria Conjunta 11211507, afirmando que adquiriu parcialmente o material para realizar manutenção
corretiva nos hidrantes de recalque dos edifícios Sede I, Sede II e Anexo II, adquiridos pela ARP
009/2020. Quanto aos demais materiais para concretizar a manutenção, a Dieng informou que estes estão
em fase de aquisição.

Na mencionada resposta à SA, a Dieng, conforme constatou a equipe de auditoria
mediante doc. 11280581, não estabeleceu cronograma para o pleno funcionamento dos hidrantes. Para as
outras ocorrências apontadas na SA, quanto aos dispositivos dos hidrantes, não houve manifestação
individualizada: hidrantes sem o vidro e/ou puxador de abertura do abrigo, má conservação dos conjuntos
de registros dos preventivos.

Apesar de não haver resposta no Relatório de Ocorrências - Vistoria
Conjunta 11211507 quanto ao pleno funcionamento dos hidrantes, em consulta ao PAe SEI 0003906-
88.2020.4.01.8000 constatou-se que o Numob afirmou que parte destes apontamentos "está em fase de
aquisição no PAe 0017985-43.2018.4.01.8000" e que estão "estudando a aquisição por meio do contrato
013/2020 para dar celeridade ao atendimento da demanda" (10161891). Entretanto, a equipe de auditoria
não localizou informação acerca da resolução das ocorrências para estes itens especificamente.
 
2.4.2. Bombas de pressurização da rede de hidrantes desligadas / desenergizadas / sem pressão (Sede
I e Anexo III).

Nos Relatórios de Vistoria realizados pela equipe de Brigada de Incêndio 9768350 -
Anexo III (2020) e 10431881 - Sede I (2020), consta a seguinte informação quanto às bombas de
pressurização da rede de hidrantes dos edifícios Anexo III e Sede I:

Anexo III:
a) a bomba de pressurização da rede preventiva de hidrantes se encontra
desligada e desenergizada, não apresentando qualquer funcionamento nem
pressurização da rede hidráulica; b) o teste realizado no hidrante do
pavimento térreo apresentou alcance mínimo do jato d’ água exigida na
norma especifica; c) o teste realizado no hidrante do 4º andar não
apresentou alcance mínimo do jato d’água exigida na norma específica.



Sede I:
(...) ao inspecionar os preventivos do Sede I,  avaliando o abastecimento
(com água) e pressurização (pressão necessária para o combate a
incêndio), detectou que: a) o hidrante próximo ao Gabinete do
Desembargador Olindo Menezes (sala 12 - 3º andar) e o hidrante próximo
ao antigo Gabinete do Desembargador Kássio Marques (sala 8 - 2º
andar) não possuem a pressão necessária para o combate a incêndio, pois
não alcançam a distância mínima exigida; hidrantes situados nas garagens
cobertas (térreo e 1º subsolo) possuem abastecimento externo, independente
dos reservatórios prediais, em desconformidade com as normas específicas.

Diante da necessidade de se obter informações atualizadas acerca do andamento das
providências adotadas pela Dieng quanto às ocorrências postas pela Brigada de Incêndio nos Relatórios
9768350 (2020) e 10431881 (2020) referentes aos problemas detectados quanto à pressurização de
bombas dos hidrantes da rede hidráulica dos edifícios Sede I e Anexo III, a equipe de auditoria enviou a
SA 10959587  à SecGA/Dieng para manifestação.

Em resposta, a Dieng manifestou-se, no subitem 3.1.1 do Relatório de Ocorrências -
Vistoria Conjunta 11211507, afirmando que a bomba de pressurização dos hidrantes do 4º Andar do Ed.
Anexo III foi retirada para conserto no mês de Abril/2020, conforme Formulário Solicitação Serviços
Terceiros 4/2020 10232440, e reinstalada no mês subsequente.

Analisando os autos, a equipe de auditoria não localizou informação de que, após testes
com a nova bomba instalada, a rede de hidrantes esteja pressurizada no Anexo III.

Para o questionamento posto na SA 10959587  referente à rede pressurizada dos hidrantes
do Sede I, a Dieng manifestou-se nos seguintes termos, no subitem 3.2 do Relatório de Ocorrências -
Vistoria Conjunta 11211507:

3.2.1. Para a pressurização da rede hidráulica de abastecimento dos
hidrantes é prevista uma nova casa de bombas e novo reservatório previsto
no projeto 3807212. Porém, como não possuímos todos os projetos
estruturais estamos prevendo a alteração de local para que a mesma não
interfira na estrutura da edificação.

Em exame, a unidade de auditoria não localizou informação em que haja registro sobre
Estudos Técnicos Preliminares para a nova casa de bombas e novo reservatório de água previstos pela
Dieng.
 
2.4.3. Bombas de pressurização da rede preventiva de sprinklers inoperante / desativada / sem
pressão (Anexo III e Garagem do Sede I).

No Relatório de Vistoria realizado pela equipe de Brigada de Incêndio
9768350 (2020) consta a informação de que as bombas de pressurização da rede preventiva de
sprinklers do Ed. Anexo III encontram-se desativadas e, em consequência, a rede está sem água
(desabastecida) e despressurizada.

Da mesma forma, no Relatório de Vistoria 10431881 (2020), a Brigada de Incêndio
concluiu que a rede preventiva de sprinklers encontra-se inoperante e incapaz de viabilizar o combate
incendiário automático nas garagens cobertas e depósitos localizados no térreo e 1º subsolo do Ed. Sede I,
uma vez que a bomba de pressurização está inoperante e a rede aparentemente não se encontra abastecida
de água.

Diante da necessidade de se obter informações atualizadas acerca do andamento das
providências adotadas pela Dieng quanto às ocorrências postas pela Brigada de Incêndio nos Relatórios
9768350 (2020) e 10431881 (2020) referentes aos problemas detectados acerca da pressurização da rede
preventiva de sprinklers dos edifícios Sede I (garagem) e Anexo III, a equipe de auditoria enviou a
SA 10959587  à SecGA/Dieng para manifestação.

Em resposta, a Dieng manifestou-se, no subitem 3.4.1 do Relatório de Ocorrências -
Vistoria Conjunta 11211507, informando que, no Anexo III, o sistema de sprinklers já se encontrava
inoperante quando o tribunal recebeu a edificação, que está com sinais de corrosão, sem condições de ser



pressurizado, e que, para a sua ativação, seria necessária a desocupação da edificação para que o sistema
seja totalmente refeito.

Quanto à ocorrência referente ao sistema preventivo sprinkler da garagem do Sede I, a
Dieng informou nos subitens 3.2.1 do Relatório de Ocorrências - Vistoria Conjunta 11211507 que "(...) os
projetos aprovados encontram-se no PAe 0004109-26.2015.4.01.8000, porém hoje seria inviável a
instalação do sistema de Sprinkler nos demais pavimentos uma vez que a estrutura é antiga executada
com lajes duplas em cada pavimento, vulgo caixão perdido, que para a execução deste sistema teremos
que avaliar as condições estruturais da edificação sendo necessário à (sic.) paralisação das atividades
do local para que fosse realizado a abertura das lajes para a instalação do sistema (...)".

Embora a Dieng tenha se manifestado quanto à dificuldade / inviabilidade de
implantação de todo um sistema sprinkler para todos os andares do Ed. Sede I, a ocorrência apontada pela
Brigada de Incêndio cingiu-se à necessidade de regularização do sistema sprinkler existente na garagem,
de modo que não houve esclarecimento acerca das providências para colocar em funcionamento o
mencionado sistema na garagem do Sede I.
 
2.5. Causas

Desconhecimento ou inobservância das normas de segurança referente a sistema
hidráulico preventivo de combate a incêndio;
Dificuldade técnica para conserto / implementação do sistema;
Dificuldades / imprevistos nos procedimentos para aquisição de materiais e dispositivos
para conserto de hidrantes;
Manutenção da condição de risco, mesmo após Relatórios das unidades técnicas que
indicam medidas para funcionamento regular dos hidrantes e para pressurização da rede
de hidrantes e da rede de sprinklers;
Restrição Orçamentária.

2.6. Efeitos

Insuficiência de recursos estruturais e de equipamentos para combater o fogo, em caso
de incêndio nos edifícios do TRF1;
Ineficiência da Brigada e do CBMDF no combate ao fogo, em caso de incêndio;
Dano à vida;
Dano à integridade física de pessoas;
Dano ao patrimônio do TRF1 e de particulares;
Dano à imagem do TRF1, em caso de incêndio;
Dano financeiro à União em razão de possíveis indenizações.

 
2.7. Responsáveis

SecGA.

 
2.8. Manifestação da área auditada

No que tange à recomendação para que os hidrantes (de recalque e de parede) dos
edifícios da amostra (Sede I, Sede II e Anexos I, II e III) fossem providos de todos os dispositivos e peças
indispensáveis às adequadas condições de uso para combate ao fogo, em caso de incêndio, a SecGA
informou que (11811120):



O material foi adquirido por meio do Contrato 13/2020 e já se encontra no
almoxarifado para adequar os hidrantes, conforme preconiza a NT04/2000
do CBMDF. O inicio das adequações está previsto para o dia  23/11/2020 e
após a conclusão dos serviços a equipe de manutenção emitirá relatório
apresentando os reparos executados.

Quanto à bomba do sistema de hidrantes do  Anexo III, esclarece que foi reparada e para
a pressurização da rede é aguardada a reposição do Pressostato, que encontra-se em processo de
aquisição através do contrato 13/2020.

A SecGA solicitou à Dieng cronograma de instalação e de conclusão quanto aos
apontamentos relativos ao sistema de hidrantes e à bomba de pressurização (11811120). O cronograma foi
apresentado no documento 11861911.

Quanto às medidas para andamento e conclusão dos projetos e instalação da nova casa
de bombas e novo reservatório de água do Sede I, informa que o edifício Sede I foi concebido em um
período que antecede a criação de uma legislação referente ao sistema de combate e prevenção de
incêndio, assim sendo, não foi projetado para facilitar a implantação do sistema e, por isso,
estão estudando o projeto que, embora esteja aprovado junto ao CBMDF, não leva em consideração o
partido estrutural da edificação onde há lajes duplas tipo caixão perdido e, uma vez não pensada a forma
de execução, pode-se colocar em risco colaboradores e a estabilidade da estrutura. 

Por esta razão, a unidade auditada informa que a equipe de projetos da Dieng está
estudando um novo trajeto para a pressurização da rede que foi concebida por gravidade, com prazo para
apresentação de cronograma de ação estabelecido pela SecGA (11861911 c/c 11861995).

Em relação à ativação e pressurização das bombas da rede preventiva de sprinklers na
garagem do edifício Sede I, a unidade auditada (Despacho SecGA 11811120 e Informação
Seeng 11755304) registrou que o sistema de sprinklers está sendo reformado e sua bomba foi retirada para
manutenção (11755304). No final da reforma será emitido relatório de conclusão dos serviços e agendado
junto à Brigada de Incêndio o teste do sistema. A SecGA solicitou à Dieng apresentação de cronograma de
instalação e conclusão (11811120) que foi informado no Relatório Seeng 11883145 (cronograma
11861911 e Linha do Tempo 11861995).

O documento apresentado pela Dieng (11861911) com cronograma acerca dos
apontamentos acima contempla: manutenção no sistema de hidrantes (não especifica o edifício),
manutenção da bomba de pressurização de hidrantes do Ed. Anexo III; pressurização do sistema de
hidrantes (não especifica o edifício); reforma do reservatório destinado aos chuveiros automáticos - Ed.
Sede I com instalação de bomba, com prazo para conclusão em 08/06/2021.

A Seseg complementou as informações, conforme Relatório 11883145. 
Após o envio dos autos à Diaud, com a manifestação das unidades auditadas, a SecGA

acrescentou o doc. 11905672, dirigido à Dieng, para apresentação de relato consolidado em 08/01/2021
referente ao achado e etapas implementadas das providências adotadas.
 
2.9 Análise da equipe de auditoria

Em que pesem as manifestações da área auditada (SecGA 11811120 c/c Informação
Seeng 11755304, documento 11861911 e Relatório Seeng 11883145; e despacho SecGA 11905672) estas
não foram suficientes para remover as ocorrências apontadas no achado, uma vez que todas as
providências ainda encontram-se em andamento, sem sanarem, definitivamente, os problemas, de modo
que ficam mantidas as recomendações a seguir.
 
2.10. Recomendações
2.10.1. Adotar providências para que os hidrantes (de recalque e de parede) dos edifícios da amostra (Sede
I, Sede II e Anexos I, II e III) sejam providos de todos os dispositivos e peças indispensáveis às adequadas
condições de uso para combate ao fogo, em caso de incêndio, nos termos da NT 04/2000 - CBMDF;
2.10.2. Adotar providências para que a nova bomba de pressurização da rede preventiva de hidrantes
instalada no Anexo III esteja em plenas condições de uso, nos termos da NT 04/2000 - CBMDF;



2.10.3. Adotar medidas para andamento e conclusão dos projetos e instalação da nova casa de bombas e
novo reservatório de água do Sede I, conforme previstos pela Dieng, capazes de colocar em condições de
uso as bombas de pressurização da rede preventiva dos hidrantes do Ed. Sede I; ou adotar outras medidas
que viabilizem a pressurização das bombas da rede preventiva de hidrantes do Ed. Sede I;
2.10.4. Adotar medidas para que as bombas de pressurização da rede preventiva de sprinklers na garagem
do Ed. Sede I seja ativada e pressurizada, ficando em condições de uso. 
 
ACHADO  3. Sistema de Detecção e Transmissão de Alarme dos edifícios do TRF1 inexistente ou
com irregularidades que comprometem o envio de alerta para imediata desocupação do prédio em
caso de incêndio (Sede I, Sede II e Anexos I e III).
 
3.1. Situação Encontrada
3.1.1. O sistema de detecção e transmissão de alarme do Edifício Sede II apresenta falhas de
funcionamento;
3.1.2. Os edifícios Sede I e Anexos I e III não possuem sistema de detecção e transmissão de alarme.
 
3.2. Critérios

Lei Distrital 2.747/2001 - Define infrações e penalidades a serem aplicadas no caso de
descumprimento das normas referentes a segurança contra incêndio e pânico no âmbito
do Distrito Federal, DF;
Decreto 23.154/2002 - Regulamenta a Lei 2.747/2001; 
Decreto Decreto 21.361/2000 - Aprova o Regulamento de Segurança Contra Incêndio e
Pânico do Distrito Federal e dá outras providências.
Norma Técnica 01/2002 - CBMDF - Dispõe sobre as exigências de sistemas de
proteção contra incêndio e pânico das edificações do Distrito Federal;
Norma Técnica 02/2009 - CBMDF - Dispõe sobre a classificação das edificações de
acordo com os riscos;
Norma Técnica 07/2011 - CBMDF - Fixa os critérios de dimensionamento, atribuições,
formação e atuação das Brigadas de Incêndio em edificações e eventos no Distrito
Federal.

3.3. Fontes

Resposta ao Questionário de Avaliação de Controle Interno -
Coisi/Seseg 10846044 e 10846075;
Ata 10851451 referente à reunião realizada por videoconferência na qual participaram
integrantes da Diaud e da Coisi/Seseg;
Relatórios de Vistoria Conjunta - Brigada de Incêndio 8746539 e 10431881;
Manifestação da Dieng 11211507 em resposta à SA 10959587;
Informação Diaud  11280581.

3.4 - Evidências
A NT 01/2002 - CBMDF fixa as dimensões de altura e de área para que uma edificação

tenha sistema de detecção e transmissão de alarme que consiste em dispositivo sonoro e visual destinado a
produzir sinais de alerta aos ocupantes de um local, por ocasião de uma emergência qualquer, podendo ser
automático ou manual, nos termos do art. 2º, inciso XIII, do Decreto 21.361/2000.

Embora não tenham sido apresentadas à unidade de auditoria as dimensões de estrutura
das edificações da amostra selecionada onde estão as instalações do TRF1, a unidade auditada

http://www.pmb.eb.mil.br/images/documentos/leis/lei_2747.pdf#:~:text=LEI%20N%C2%B0%202.747%2C%20DE%2020%20DE%20JULHO%20DE,inc%C3%AAndio%20e%20p%C3%A2nico%20no%20%C3%A2mbito%20do%20Distrito%20Federal.
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/41863/42086_4208_textointegral.htm
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/38590/Decreto_21361_20_07_2000.html#:~:text=361%2C%20de%2020%20de%20julho%20de%202000%20Aprova,XXVI%2C%20da%20Lei%20Org%C3%A2nica%20do%20Distrito%20Federal%2C%20decreta%3A
https://www.sindbombeirosdf.org/portal/nt-cbmdf/Exig%C3%AAncias%20de%20Sistemas%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20contra%20Inc%C3%AAndio%20e%20P%C3%A2nico%20da%20edifica%C3%A7%C3%B5es%20do%20DF.pdf
https://www.sindbombeirosdf.org/portal/nt-cbmdf/nt002_2009%20-%20Classifica%C3%A7%C3%A3o%20das%20Edifica%C3%A7%C3%B5es%20de%20Acordo%20com%20os%20Riscos.pdf
file:///C:/Users/liana/Downloads/11.0%20NT%20n%C2%BA%2007%20Brigada%20de%20Inc%C3%AAndio%20(4).pdf


Coisi/Seseg, em reunião, e os Relatórios de Vistoria Conjunta da Brigada de Incêndio, assim como a
resposta apresentada pela SecGA/Dieng à SA, trouxeram as informações, logo a seguir, acerca da situação
do sistema de alarme nas edificações.
3.4.1. O sistema de detecção e transmissão de alarme do Edifício Sede II apresenta falhas de
funcionamento .

Com relação ao Edifício Sede II, a Brigada de Incêndio informou no Relatório de
Vistoria Conjunta 8746539 (2019):  

(...)
8.  NÃO foi realizada vistoria no Sistema de Detecção e Transmissão de
Alarme aos ocupantes do prédio, manualmente ou na modalidade automática
(ativando o acionador manual), uma vez que foi informada pelo eletricista
responsável a impossibilidade de realização do teste naquela ocasião, de
modo que impossibilitou a verificação da operância na transmissão de
alarme aos ocupantes do prédio;
8.1. Em que pese não tenha sido realizado os testes na central de alarme,
foram verificados a existência das seguintes falhas no sistema de detecção
(quebra vidros e detectores de fumaça):
8.1.1. A central de alarme apresenta as falhas: Dev. Removed: Sala DICAP
8°andar e sala da Dilep.Detector hall 9°andar Diinf Sobreloja.

Em pesquisa feita por esta equipe de auditoria, constatou-se no Relatório de
Providências 8806164 c/c Planilha 8806082 e Despacho Dieng/Semer 8837133 que a solução dos
problemas detectados estaria condicionada à compra de materiais.

Apesar de os mencionados Relatório de Providências e Planilha estabelecerem prazos
para realização dos serviços (após aquisição de materiais), a equipe de auditoria não localizou
manifestação atualizada da Dieng referente ao andamento da solução para as ocorrências apontadas pela
Brigada de Incêndio no Relatório 8746539.

Diante da necessidade de se obter informações atualizadas acerca do andamento das
providências adotadas pela Dieng quanto às ocorrências postas pela Brigada de Incêndio
no Relatório 9746539 (2019) referentes aos problemas detectados quanto ao sistema de alarme no Ed.
Sede II, a equipe de auditoria enviou a SA 10959587  à SecGA/Dieng para manifestação.

Em resposta, a Dieng manifestou-se, no subitem 2.4.3 do Relatório de Ocorrências -
Vistoria Conjunta 11211507, afirmando que está estudando a viabilidade de adquirir novo Sistema de
detecção e alarme de Incêndio (PAe 0021697-07.2019.4.01.8000), onde informa a apresentação das
propostas 10958376 e 11072686. Contudo, a unidade de auditoria não localizou informação acerca
do prazo para finalização do processo aquisitivo e a plena operacionalização do novo sistema.
3.4.2. Os edifícios Sede I e Anexos I e III não possuem sistema de detecção e transmissão de alarme.

Com relação ao Edifício Sede I, a Brigada de Incêndio informou no Relatório de
Vistoria Conjunta 10431881 (2020):

(...) 
Ao tratar verificar as inconsistências do sistema hidráulico e dos sistemas de
segurança nos dispositivos elétricos bem como dos sistemas de segurança na
central e depósito de GLP, a Brigada afirma que em todos casos "o risco
incendiário se agrava uma vez que a edificação não possui sistema de
detecção e alarme (acionadores manuais, sirenes de alarme, detectores de
fumaça, etc.); escada de emergência; sistema de combate a incêndio por
sprinklers, exceto nas garagens (porém está inoperante); nem central de
alarme.

Conforme trecho da Ata de reunião (10851451), a seguir transcrito, realizada com a
equipe auditada Coisi/Seseg, foram informados os riscos para vida de pessoas em razão de as edificações
Sede I e Anexos I e III, sob exame, não serem servidas por um sistema de detecção e transmissão de
alarme:



(...)
5.1. Os servidores Juarez e Silvanildo relataram que:
a) quanto aos sistemas de alarmes:  a Seseg avalia que o custo de alarme
sonoro e visual é mínimo, mas houve justificativa para a Seseg de que não
pode haver a implementação de sistema de alarme sem combinar com a
questão hidráulica, de alvenaria, questão elétrica e de projetos (47'5,4";
48'14"); houve justificativa para a Seseg de que não poderia haver um
planejamento isolado, mas a Seseg entende que poderia haver um sistema de
alarme (48'01"); o edifício referência é o Sede II, mas os demais estão com
deficiências, o que preocupa a unidade auditada (49'00"); há alto risco de,
nos demais prédios (Sede I, Anexos I e III), em caso de incêndio, haver
mortes em razão de as pessoas não serem avisadas por falta de alarme e,
talvez, quem esteja no térreo poderá sobreviver, mas quem estiver nos
andares não vai conseguir sair a tempo (49'20"; 49'29").
 

Diante da necessidade de se obter informações atualizadas acerca do andamento das
providências adotadas pela Dieng quanto às ocorrências postas pela Brigada de Incêndio no Relatório de
Vistoria Conjunta 10431881 (2020) e quanto à situação relatada pelos servidores da Coesi/Seseg referentes
aos problemas detectados no sistema de alarme nas edificações Sede I e Anexos I e III, a equipe de
auditoria enviou a SA 10959587  à SecGA/Dieng para manifestação.

Em resposta, a Dieng manifestou-se, nos subitens 3.3.1 e 3.4.2 do Relatório de
Ocorrências - Vistoria Conjunta 11211507, afirmando o seguinte em relação ao Sede I e ao Anexo III:

Sede I:
3.3. Sprinklers e Detecção e combate Sede I
3.3.1. (...)  já o de detecção e alarme está sendo estudado a instalação de um
sistema sem fio que facilitará a execução do serviço onde estamos com
o projeto piloto nos Ed. Sede II e Centrejufe onde já existe o sistema porém
estão obsoletos.
Anexo III
(...)
3.4.2. A Edificação não contempla sistema de detecção e alarme e está (sic.)
DIENG protocolou junto ao CBMDF, por meio do Oficio 10855595,
solicitando que nos fosse informado o que e (sic.) necessário para a
aquisição do sistema de detecção e alarme sem fio “wireless”, dessa forma
podemos atualizar as edificações que esta (sic) com o sistema defasado bem
como instalar nas edificações que não tem (sic.) o sistema de forma a não
interferir no funcionamento das edificações. 
 

Não houve manifestação específica da Dieng para o edifício Anexo I. Porém, ao final
do Relatório de Vistoria Conjunta 11211507, a Dieng acrescentou:

(...)
4. Generalidades 4.1. Informamos que esta Dieng encontra-se empenhada em
regularizar as edificações junto ao CBMDF, criando uma gestão de projetos
voltada ao Combate detecção e alarme de incêndio como pode ser
evidenciado no PAe 0009547-96.2016.4.01.8000, onde é possível
acompanhar o andamento das ações que estão sendo tomadas.
 

Em exame aos autos supracitados do PAe 0009547-96.2016.4.01.8000 indicado pela
Dieng para acompanhamento de projetos voltados às ações adotadas para as estruturas do TRF1, o último
Relatório de Acompanhamento do Projeto, doc. 10914239, indica o item "5.2.1 - Aquisição de materiais
para manutenção do sistema de combate a incêndio existente; 5.2.1.5 a aquisição de novo sistema de
alarme de incêndio - Sede II e Centrejufe (PAe 0021697-07.2019.4.01.8000)."



Em exame ao DOD 8937904 e ETP 9127902 do citado PAe 0021697-07.2019.4.01.8000,
verificou-se que não há menção sobre tratar-se de projeto piloto com futura extensão aos demais edifícios
da amostra. Ademais, no Relatório de Vistoria Conjunta 11211507 há a informação de que a
Dieng está estudando a aquisição de sistema de detecção e alarme, baseado na tecnologia "wireless" para o
Anexo III.

Desta forma, em que pesem as informações prestadas pela Dieng, esta unidade de
auditoria não localizou dados suficientes que demonstrem a previsão de solução integral das situações-
problemas detectadas referentes a falhas no sistema de detecção e alarme do edifício Sede II e ausência
deste tipo de sistema nos edifícios Sede I  e Anexos I e III.

3.5. Causas

Diversidade de planejamentos para solução das ocorrências;
Dificuldades no planejamento e na execução das soluções para as ocorrências
detectadas.

3.6. Efeitos

Ausência de detecção de incêndio nas instalações das edificações a tempo de serem
adotadas medidas de contenção do fogo;
Ausência de alerta tempestivo para ocupantes das edificações e brigadistas plantonistas
efetuarem o eficiente abandono dos prédios, em caso de incêndio;
Dano à vida;
Dano à integridade física de pessoas;
Dano ao patrimônio do TRF1 e de particulares;
Dano à imagem do TRF1;
Dano financeiro à União em razão de possíveis indenizações.

 
3.7. Responsáveis

SecGA

 
3.8. Manifestação da área auditada

Consta do Despacho SecGA 11811120 que:
Nos Edifícios Sede II e Centrejufe existe central de detecção e alarme,
porém apresentam vários problemas, e as demais edificações não possuem o
sistema, sendo que no caso do Sede I e Anexo II, as duas edificações na
época foram concebidas sem a implantação do sistema e já os Ed. Anexo I e
Anexo III foram entregues com o sistema inoperante. Solicitamos junto ao
sistema SCIP os projetos de detecção e alarme, porém não foram
encontrados no CBMDF  nenhum projeto aprovado, sequer a arquitetura
aprovada dessas duas edificações.
As edificações são antigas e de concepção estrutural complexa no caso dos
Ed. Sede I e Anexo I onde uma infraestrutura física pode gerar risco a
estrutura, pensando na segurança das edificações e modernização do
sistema foi aberto o processo 0021697-07.2019.4.01.8000, com o intuito de
adquirir um sistema sem fio para o sistema de detecção e alarme, onde
iniciamos com o orçamento para a troca do sistema nas edificações que já
possuem o sistema, ou seja, Ed. sede II e Centrejufe.



Ao realizarmos pesquisa dos sistemas verificamos que existe a viabilidade
de integrar as centrais de todas as edificações. Assim mudamos a proposta
inicial e solicitamos nova cotação do sistema onde pretendemos iniciar a
instalação pelo Ed. Sede I, o qual terá uma central para o monitoramento
das demais edificações e por entender que uma vez que passamos por
restrição orçamentária, não havendo a possibilidade de fazer todas as
edificações de uma só vez e que teremos que organizar o cronograma para
que as atividades ocorram no período de recesso forense para não
prejudicar o andamento das atividades desta corte.
Informamos por fim que estamos neste momento aguardando o envio das
propostas de preço para que possamos dar continuidade ao processo de
aquisição da central de detecção e alarme sem fio iniciando pelo Ed. Sede I
posteriormente Sede II, Centrejufe e Anexo I e III.

 
3.9 Análise da equipe de auditoria

Em que pese a manifestação da área auditada (SecGA 11811120 c/c Informação
Seeng 11755304), esta não foi suficiente para remover as ocorrências apontadas no achado, uma vez que
todas as providências ainda encontram-se em andamento, sem sanarem, definitivamente, os problemas, de
modo que ficam mantidas as recomendações a seguir.
 
3.10 Recomendações
3.10.1. Avaliar as edificações da amostra (Sede I, Sede II e Anexos I, II e III), a fim de promover
medidas, acompanhadas de cronogramas, para conserto / instalação dos sistemas de detecção e
transmissão de alarme para as quais haja exigência normativa, conforme os critérios postos na NT 01/2002
- CBMDF.
 
ACHADO  4.  Sistema Elétrico dos edifícios do TRF1 com irregularidades que ocasionam risco
incendiário ou acidental (Sede I, Sede II e Anexos I e III).
 
4.1. Situação Encontrada
4.1.1. O Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA dos edifícios do TRF1 encontra-se
com peças soltas, cordoalhas sem fixação e captores danificados (Sede I, Sede II, Anexo I, Anexo II,
Anexo III);
4.1.2. Falha na sinalização dos disjuntores e quadros de energia sem proteção que impeça o contato direto
com os barramentos ou com a proteção solta (Sede I, Sede II, Anexo I, Anexo III);
4.1.3. Inexistência de sinalização ou restrição de acesso a shafts (Sede I);
4.1.4. Existência, na área externa do mezanino do edifício Sede I, de fiação elétrica no interior de
tubulação inapropriada (tubulação em PVC para água);
4.1.5. Identificação, no interior do forro abaixo da laje na cobertura e no 1º subsolo do edifício Sede I, de
polias do sistema de exaustão, sem a devida proteção.
 
4.2. Critérios

Lei Distrital 2.747/2001 - define infrações e penalidades a serem aplicadas no caso de
descumprimento das normas referentes a segurança contra incêndio e pânico no âmbito
do Distrito Federal, DF;
NBR 5419 - fixa as condições exigíveis ao projeto, instalação e manutenção de sistemas
de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).

http://www.pmb.eb.mil.br/images/documentos/leis/lei_2747.pdf#:~:text=LEI%20N%C2%B0%202.747%2C%20DE%2020%20DE%20JULHO%20DE,inc%C3%AAndio%20e%20p%C3%A2nico%20no%20%C3%A2mbito%20do%20Distrito%20Federal.
http://www.comservicefire.com.br/docs/Para-raios/NBR%205419%20-%20Para-raios.pdf


4.3. Fontes

Relatórios de Vistoria realizado pela Brigada de Incêndio 8746539 e 10431881;
Informação Diaud 11280581;
Despacho Numob 11211991 c/c 11211507 em resposta à SA 10959587.

4.4. Evidências
4.4.1. O Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA dos edifícios do
TRF1 encontra-se com peças soltas, cordoalhas sem fixação e captores danificados (Sede I, Sede II,
Anexo I, Anexo II, Anexo III).

No Relatório de Vistoria realizado pela equipe de Brigada de Incêndio
8746539 (2019), consta a informação de que o SPDA dos edifícios Sede I, Sede II e Anexos I, II e III
encontra-se com peças soltas, cordoalhas sem fixação e captores danificados, comprometendo a sua
estrutura, em desconformidade com a norma específica.

Diante do exposto, a equipe de auditoria enviou a solicitação à SecGA/Dieng para
manifestação acerca das providências adotadas para correção dos problemas detectados (10959587).

Em resposta, a Dieng se manifestou, no subitem 2.4.1 do Relatório de Ocorrências -
Vistoria Conjunta 11211507, nos seguintes termos:

2.4.1. O Sistema de proteção contra descarga atmosférica (SPDA) de todas
as edificações está sendo revisado, inclusive já foram emitidos os laudos e
ART dos Ed. Sede I, Ed Adriana e Base Operacional que foram priorizados a
pedido do CBMDF. Os sistemas de SPDA do TRF1 passam por manutenções
preventivas periodicamente, inclusive com medições com a utilização do
termômetro Ohmimetro a fim de solucionar os problemas relatados e garantir
o perfeito funcionamento, conforme projetado, esses dados estão
evidenciados nos relatórios doc Sei 10397711, 10942222, 10942226 e
10942243.

Em exame aos relatórios indicados na manifestação da Dieng, observou-se nos docs.
10397711, 10942222 e 10942226 que foram apontadas as pendências relacionadas aos SPDA’s dos
edifícios Anexos I e III, com levantamento de material necessário para correção. Quanto ao doc.
10942243, consta a informação que o SPDA do Edifício Anexo II apresenta condições mínimas de
aprovação e que está conforme projetado.

Na referida manifestação não se localizou informações a respeito dos edifícios Sede I e
Sede II.

Apesar do relato da Dieng de que os SPDA’s do TRF1 passam por manutenções
preventivas para solucionar os problemas e garantir o perfeito funcionamento, a equipe de auditoria não
identificou, conforme registrado no Relatório Preliminar de Auditoria - 2ª Etapa, providências suficientes
para a solução da situação identificada pela Brigada de Incêndio.

 
4.4.2. Falha na sinalização dos disjuntores e quadros de energia sem proteção que impeça o contato
direto com os barramentos ou com a proteção solta (Sede I, Sede II, Anexo I, Anexo III).

No Relatório de Vistoria realizado pela equipe de Brigada de
Incêndio 8746539 (2019), consta a informação de que nos edifícios Sede I, Sede II, Anexo I e Anexo
III há falhas na sinalização dos disjuntores e os quadros de energia estão sem proteção que impeça o
contato direto com os barramentos ou com a proteção solta.

Diante disso, a equipe de auditoria enviou solicitação à SecGA/Dieng para manifestação
acerca das providências adotadas para correção dos problemas detectados (10959587).

Em resposta, a Dieng se manifestou, nos subitens 2.2 e 2.3 do Relatório de Ocorrências -
Vistoria Conjunta 11211507, nos seguintes termos:

2.2. Quadros de disjuntores sem sinalização adequada:



2.2.1. Está em andamento um trabalho de identificação do QGBTs, QDGs e
atualização dos diagramas unifilares de todos os edifícios do TRF1, com essa
atividade concluída, será resolvido os problemas de quadro sem sinalização.
2.3. Quadros de energia sem proteção que impeça o contato direto com os
barramentos:
2.3.1. Juntamente com a atividade de identificação estamos reformando os
quadros onde à (sic.) necessidade e providenciando as devidas proteções de
acrílico para os mesmos. Esses dados estão evidenciados nos relatórios doc
Sei n. nº 9081350, 9271537; 
2.3.2. Após vistoria em conjunto com a equipe de Brigada, foi solucionados
vários desses problemas, com confecção de proteções acrílicas para os
quadros de distribuições e QGBTs. Esses dados estão evidenciados nos
relatórios doc Sei n. nº 9081350, 9271537.

Quanto aos disjuntores sem sinalização adequada, apesar de afirmar que "está em
andamento um trabalho de identificação dos QGBTs, QDGs e atualização dos diagramas unifilares de
todos os edifícios do TRF1", não houve a indicação de nenhum documento comprovando a referida
providência ou indicação de cronograma para conclusão dos trabalhos.

Sobre o apontamento acerca dos quadros de energia estarem sem proteção que impeça o
contato direto com os barramentos ou com a proteção solta, os documentos indicados pela Dieng
(9081350, 9271537) afirmam ter havido manutenção preventiva semestral nos QGBTs e QDGs dos
edifícios Sede I, Anexo I e III, nos meses de setembro e outubro de 2019.

No entanto, no relatório de vistoria da Brigada de Incêndio do ano de 2020, quanto ao
edifício Sede I, consta a informação que "alguns quadros de energia não possuem proteção que impeça o
contato direto com os barramentos ou a proteção se encontra solta, sem a devida fixação na estrutura do
quadro, conforme indicações apontadas para o térreo, 2º e 3º andares". Ou seja, esses apontamentos estão
pendentes de resolução.

Quanto ao edifício Sede II, não foram localizados documentos acerca das medidas
adotadas para saneamento das falhas apontadas no Relatório de Vistoria Conjunta 8746539 (2019).

 
4.4.3. Inexistência de sinalização ou restrição de acesso a shafts (Sede I);
4.4.4. Existência, na área externa do mezanino do Sede I, de fiação elétrica no interior de tubulação
inapropriada (tubulação em PVC para água);
4.4.5. Identificação, no interior do forro abaixo da laje na cobertura e no 1º subsolo do edifício Sede
I, de polias do sistema de exaustão, sem a devida proteção, ocasionando o risco acidental de
esmagamento de membro.

No Relatório de Vistoria realizado pela equipe de Brigada de
Incêndio 10431881 (2020), conforme determinação da Seseg e a pedido da Dieng, relativamente ao
edifício Sede I, consta que:

4.3. Em frente ao elevador de serviço, em todos os pavimentos, existe um
acesso aos shafts onde se localizam tubulações hidráulicas da edificação.
Ocorre que esses acessos permitem a entrada ao ambiente confinado e com
risco de acidentes e enclausuramento. Todavia, inexiste qualquer sinalização
ou restrição de acesso a estes locais;
4.5. Em vistoria na área externa do mezanino, foi observada a existência de
fiação elétrica no interior de tubulação inapropriada para condução de
fiação (tubulação de PVC para água);
4.7. No interior do forro abaixo da laje na cobertura e no 1º subsolo, foram
identificadas algumas polias do sistema de exaustão, sem a devida proteção,
ocasionando risco acidental (de esmagamento de membro) nestes locais.

Diante da necessidade de se obter informações atualizadas acerca do andamento das
providências pela Dieng quanto às ocorrências postas pela Brigada de Incêndio



no Relatório 10431881 (2020), a equipe de auditoria enviou a SA 10959587  à SecGA/Dieng para
manifestação. Todavia, no documento apresentado (11211507), não foi localizada resposta individualizada
para os referidos itens.

No entanto, em pesquisa feita pela equipe de auditoria, verificou-se que foi instaurado o
PAe 0003906-88.2020.4.01.8000 para resolução das demandas apresentadas no relatório 10431881 (2020).
Nos referidos autos, o Relatório Numob 10161891 (28/04/2020) afirma:

4.3. Em frente ao elevador de serviço, em todos os pavimentos, existe um acesso aos
shafts onde se localizam tubulações hidráulicas da edificação. Ocorre que esses
acessos permitem a entrada ao ambiente confinado e com risco de acidentes e
enclausuramento. Todavia, inexiste qualquer sinalização ou restrição de acesso a
estes locais.
R: A equipe de manutenção providenciará a restrição ao acesso aos shafts.
4.5. Em vistoria na área externa do mezanino, foi observada a existência de fiação
elétrica no interior de tubulação inapropriada para condução de fiação (tubulação
de PVC para água).
R: Correções de infraestrutura elétrica estão sendo corrigidas pela equipe de
manutenção elétrica Service.
4.7. No interior do forro abaixo da laje na cobertura e no 1º subsolo, foram
identificadas algumas polias do sistema de exaustão, sem a devida proteção,
ocasionando risco acidental (de esmagamento de membro) nestes locais.
R: Solução esta (sic.) sendo providenciada pela equipe de manutenção
Civil/hidráulica, foi aberto siate de 2020002608, para processo de compra para
que possamos confeccionar a proteção.  

Apesar da informação de que havia providências em curso, a equipe de auditoria não
localizou nos autos comprovação de resolução das situações apontadas pela Brigada de Incêndio,
conforme foi destacado no Relatório Preliminar de Auditoria - 2ª Etapa.

 
4.5. Causas

Insuficiência de manutenção preventiva/corretiva no SPDA dos edifícios do TRF1;
Insuficiência de manutenção preventiva/corretiva no sistema elétrico dos edifícios do
TRF1;
Atrasos nos procedimentos para conserto de hidrantes.

4.6. Efeitos

Explosão;
Incêndio;
Dano à vida;
Dano à integridade física de pessoas;
Enclausuramento (falha na sinalização de acesso aos shafts);
Dano ao patrimônio do TRF1 e de particulares;
Dano à imagem do TRF1;
Dano financeiro à União em razão de possíveis indenizações;
Aplicação de penalidade pelo CBMDF.

 
4.7. Responsáveis

SecGA.



 
4.8. Manifestação da área auditada
4.8.1. Peças soltas, cordoalhas sem fixação e captores danificados do Sistema de Proteção Contra
Descargas Atmosféricas - SPDA dos edifícios Sede I, Sede II, Anexo I, Anexo II, Anexo III:

 
A SecGA 11811120, com base na Informação Seeng 11755304, aponta que houve

o reparo das peças que compõem o Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica - SPDA dos
edifícios Sede I, Sede II e Anexos I, II e III, conforme relatórios 10942222, 10942226, 10397711,
10942243.

Observa-se que tais documentos registram vistorias realizadas pelo Grupo Service para
levantamento de materiais que precisariam ser adquiridos para manutenção. O relatório 10942243 atesta
que o SPDA do edifício Adriana como “aprovado”.

Entretanto, no “Relatório Técnico de situações de riscos levantadas em vistoria conjunta
com a equipe da Brigada de Incêndio” (11757442), constam os seguintes reparos, com os respectivos
registros fotográficos, por edifício:

1. Sede I – Capitor reparado e cordoalhas fixadas;
2. Sede II – Cordoalhas fixadas;
3. Anexo I - Isoladores de SPDA corrigidos;
4. Anexo II (Edifício Adriana) - Captor fixado cordoalhas esticadas;
5. Anexo III - Isoladores de SPDA corrigidos e cordoalhas esticadas.

 
4.8.2. Quadros de energia sem proteção que impeça o contato direto com os barramentos ou com a
proteção solta (Sede I, Sede II, Anexo I, Anexo III):

Consta no Relatório Técnico de situações de riscos levantadas em vistoria conjunta com
a equipe da Brigada de Incêndio” (11757442), constam os seguintes reparos, com os respectivos registros
fotográficos, por edifício:

1. Sede I - Proteção em acrílico fixada com porcas e parafusos;
2. Sede II – Proteção em acrílico colocada;
3. Anexo I - Proteção em acrílico colocada e quanto ao quadro geral que alimenta

elevadores no Anexo 01 será colocado proteção quando houver desligamento pois será
necessário a parada de todos os elevadores;

4. Anexo II (Edifício Adriana) – Proteção em acrílico colocada;
5. Anexo III - Pente de barramento trifásico adaptado e proteção em acrílico colocada.

 
4.8.3. Falhas na sinalização dos disjuntores  nos edifícios Sede I, Sede II, Anexo I e Anexo III:

O “Relatório Técnico de situações de riscos levantadas em vistoria conjunta com a
equipe da Brigada de Incêndio” (11757442) informa que:

Os disjuntores quanto a identificação, os circuitos devido ao longo histórico de
mudanças e layouts foram perdidas as identificações, para solucionar o problema a
engenharia iniciou um trabalho de atualização do diagrama unifilar identificação
dos circuitos e confecção das proteções, o trabalho começou pelo QGBT e nas
próximas etapas será feito nos quadros de distribuições parciais citados no
relatório, para identificação é preciso de autorização para desligar os circuitos,
esse trabalho será realizado aos finais de semana.

 



4.8.4. Blocos de iluminação do edifícios Sede I, Sede II, Anexos I, II e III:
O “Relatório Técnico de situações de riscos levantadas em vistoria conjunta com a

equipe da Brigada de Incêndio” (11757442) informa que:
Os blocos de iluminação autônomos de emergência de teto necessitam de aquisição
de novas luminárias pois as mesmas se encontram danificadas por fim de vida útil
das baterias e são de tecnologia ultrapassada não eficiente. Os blocos de
iluminação autônomos de emergência de paredes encontram-se danificados por fim
de vida útil das mesmas ou das baterias e necessitam de aquisição para sanar as
pendências.

 
4.8.5. Sinalização de restrição de acesso aos shafts, proteção de polias do sistema de exaustão e
tubulação apropriada para condução de fiação elétrica

O Despacho SecGA 11811120, com base na informação Seeng 11755304, apresenta 
registros fotográficos da adoção de medidas corretivas  referentes às providências de sinalização de
restrição de acesso aos shafts em frente ao elevador de serviço, em todos os pavimentos do edifício Sede I;
à proteção de polias do sistema de exaustão no interior do forro abaixo da laje na cobertura e no 1º subsolo
do edifício Sede I e da adequação da tubulação  para condução de fiação elétrica na área externa do
mezanino do edifício Sede I.

 
4.9 Análise da equipe de auditoria

Em exame às manifestações da área auditada SecGA 11811120 c/c Relatório 11757442 e
a Informação Seeng 11755304, verifica-se que, apesar de solucionadas algumas ocorrências, permanecem
as que estão discriminadas a seguir:

1. Ausência de proteção de acrílico para o quadro geral do edifício Anexo I;
2. Falhas na sinalização dos quadros disjuntores dos edifícios Sede I (térreo, 2º e 3º

andares) e Anexo II. 

Em  tempo, destaca-se que o Relatório 11757442 informa que ainda há danos aos blocos
de iluminação autônomos de emergência de teto e de parede dos edifícios Sede I, Sede II e Anexos I, II e
III. 

Portanto, em que pese a informação da área auditada, esta não foi suficiente para
remover estas duas ocorrências, de modo que tem-se as recomendações a seguir.

 
4.10. Recomendações
4.10.1. Apresentar registro das providências adotadas e/ou cronograma para resolução das
seguintes pendências:
4.10.1.1.  Sinalização dos quadros disjuntores dos edifícios Sede I (térreo, 2º e 3º andares) e Anexo II; 
4.10.1.2. Proteção de acrílico para os quadros de energia no edifício Anexo I. 
4.10.1.3. Adotar medidas para que os blocos de iluminação autônoma de emergência de paredes dos
edifícios Sede I, Sede II, Anexos I, II e III  atendam à Norma Especifica NBR 10.898/99 da ABNT – Item
4.3.1.

 
ACHADO  5.   Ausência de Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico - PPCI.
 
5.1. Situação Encontrada
5.1.1. Omissão da empresa contratada em apresentar o PPCI atualizado e aprovado pelo CBMDF
dos edifícios Sede I e Anexos I e III. 



 
5.2. Critérios 

Lei Distrital 2.747/2001 - define infrações e penalidades a serem aplicadas no caso de
descumprimento das normas referentes a segurança contra incêndio e pânico no âmbito
do Distrito Federal, DF;
Lei Distrital 5.766/2016 - dispõe sobre a obrigatoriedade e a frequência de realização de
treinamento preventivo e implementação do Plano de Prevenção, Combate a Incêndio e
Abandono - PPCIA nas edificações e nas atividades eventuais do Distrito Federal;
Norma Técnica 07/2011 - CBMDF - fixa os critérios de dimensionamento, atribuições,
formação e atuação das Brigadas de Incêndio em edificações e eventos no Distrito
Federal;
Contrato 23/2019 8349358 - execução de serviços continuados de prevenção e combate
a incêndio, evacuação de área e prestação de primeiros socorros para proteção à vida e
ao patrimônio.

5.3. Fontes

Resposta ao Questionário de Avaliação de Controle Interno - Coisi/Seseg
10846044 e 10846075;
Ata 10851451 referente à reunião realizada por videoconferência na qual participaram
integrantes da Diaud e da Coisi/Seseg;
Manifestação Seseg 10969951 em resposta à SA 10742935;
Informação Diaud 11033686.

5.4. Evidências
5.4.1. Omissão da empresa contratada em apresentar o PPCI atualizado e aprovado pelo CBMDF
dos edifícios Sede I e Anexos I e III.

Segundo a NT 07/2011 - CBMDF, o PPCI é o documento que detalha o conjunto de
ações e recursos internos e externos ao local, permitindo controlar a situação em caso de emergência.
Detalha o planejamento das ações de prevenção e abandono em caso de emergência e pânico
(treinamentos, palestras, simulados, etc.).

O subitem 4.8.1 do referido normativo dispõe que toda edificação ou complexo de
edificações que tenha obrigatoriedade de instalar Brigada de Incêndio deverá possuir PPCI atualizado,
conforme modelo constante em seu Anexo H.

No âmbito do TRF1, as edificações objeto desta auditoria que têm obrigatoriedade de
instalar Brigada de Incêndio e, consequentemente, de possuir PPCI atualizado são os edifícios: Sede I,
Sede II, Anexo I e Anexo III. A obrigatoriedade de instalação de Brigada de Incêndio é
dimensionada levando-se em conta o risco de incêndio e a população fixa, conforme disposto no subitem
4.3.1 da NT 07/2011 - CBMDF.

O subitem 3.2.9 do Contrato 23/2019 prevê como uma das obrigações da contratada a
responsabilidade pela confecção do PPCI e posterior aprovação e registro no CBMDF. Além disso, o
subitem 11.3.1 do contrato inclui como atividades da contratada a elaboração e aprovação do PPCI em
consonância com a NT 07/2011 - CBMDF.

Em exame, observou-se que, no dia 16/07/2019, a Seseg enviou o Ofício à empresa
contratada solicitando a apresentação, no prazo de 30 dias, do PPCI das edificações do TRF1 para
posterior aprovação no CBMDF (8549042 - PAe SEI 0013590-71.2019.4.01.8000). Em 12/09/2019, a
Seseg enviou outro Ofício à empresa relatando que até aquela data não havia recebido o PPCI e a notificou
novamente para apresentação do referido documento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, com
vencimento em 26/09/2019 (8886208 - PAe SEI 0017452-50.2019.4.01.8000).

No dia 09/10/2019, a Seseg inseriu o doc. 9061644. nos autos relatando que até aquela
data não havia manifestação da empresa Ativa Brigadista LTDA com relação à apresentação do PPCI.
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Por fim, no dia 28/05/2020, a Seseg enviou novo Ofício à empresa Ativa Brigadista
relatando que até aquela data não havia apresentação do PPCI e concedeu prazo de 24 horas para
apresentação do referido documento 10315275. Todavia, não se localizou nos autos registros que
permitissem verificar se a empresa contratada cumpriu o prazo para apresentação do PPCI.

Assim, na reunião realizada por videoconferência em 05/08/2020, na qual participaram
integrantes da Diaud e da Coisi/Seseg, a equipe de auditoria perguntou se todos os edifícios que integram
o TRF1, especialmente, os contemplados na amostra, possuem Plano de Prevenção e Combate a Incêndio
PPCIs regularmente aprovados pelo CBMDF. Na ocasião, foi informado que para o ano de 2020 há PPCI
protocolado dos edifícios Sede I e Sede II no CBMDF e quanto às demais edificações, ou foram
dispensadas ou a Seseg está cumprindo as exigências do CBMDF (item 2.3 da Ata 10851451).

Diante do exposto, a equipe de auditoria enviou a Solicitação de Auditoria à Seseg para
que disponibilizasse cópias dos PPCIs das aludidas edificações atualizados e devidamente aprovados pelo
CBMDF 10742935.

Em resposta, a Seseg disponibilizou o PPCI apenas do edifício Sede II (10882564).
Cumpre destacar que o prazo para elaboração, implementação, gerenciamento e

coordenação do PPCI está previsto no subitem 4.8.2 da NT 07/2011 - CBMDF e é de 30 (trinta) dias úteis
a partir do início das atividades da Brigada de Incêndio na edificação ou complexo de edificações, sujeito
a sanções previstas na Lei 2.747/2001, em caso de descumprimento.

O Contrato 23/2019, cujo objeto é a execução de serviços continuados de prevenção e
combate a incêndio, evacuação de área e prestação de primeiros socorros para proteção à vida e ao
patrimônio por meio de bombeiro civil esteve vigente até 30/09/2020, quando foi substituído pelo
Contrato 36/2020, com vigência a partir de 1/10/2020, de modo que todas as recomendações a seguir
deverão ser atendidas em face do atual contrato de Brigada de Incêndio.

Ressalte-se, ainda, que, por ocasião de vistoria técnica de segurança contra incêndio e
pânico realizada nos edifícios Sede I (8268054) e Anexo I (10917650), nos dias 21/05/2019 e 22/11/2019,
respectivamente, o CBMDF notificou o Tribunal sobre a necessidade de apresentação de PPCI
aprovado dessas edificações, sob pena de a falta de cumprimento implicar penalidades administrativas
(Multa, Apreensão, Embargo e Interdição) previstas no artigo 4º da Lei 2.747/2001.
 
5.5. Causas

Descumprimento de obrigações contratuais;
Falta de autuação de processo específico para apuração de ocorrência que possa resultar
na aplicação de sanção administrativa à contratada, tendo em vista
suposto descumprimento de disposição contratual. 

5.6. Efeitos

Expor o Tribunal a penalidades administrativas (Multa, Apreensão, Embargo e
Interdição) previstas no artigo 4º da Lei 2.747/2001;
Ineficiência na execução de serviços de prevenção e combate a incêndio, abandono de
edificação e prestação de primeiros socorros para proteção à vida e ao patrimônio.

 
5.7. Responsáveis

Coisi.

 
5.8. Manifestação da área auditada

De acordo com o despacho Coisi 11812587, o PPCI dos Ed. Sede I e Sede II 5777851,
conforme Ofício Sei 82/2019 do CBMDF 9473310, foi aprovado.



Quanto ao PPCI do ed. Anexo I e III, informa que encontra-se pendente a exigência 4 da
notificação do CBMDF 10917650, a qual está sendo tratada pela DIENG, e por isso não houve aprovação.

A Coisi ressalta que devido à restrição orçamentária, a brigada de incêndio encontra-se
dimensionada em desconformidade com item 4.3.1 e o Anexo A da NT 007/2011 – CBMDF, atualmente
possuindo apenas 2 brigadistas por plantão em cada edificação, conforme novo contrato de Brigada de
Incêndio (Contrato 36/2020).

Por fim, a Coisi esclarece que em 2019 foi autuado o PAe 0017452-
50.2019.4.01.8000 para tratar de assuntos afetos o PPCI do TRF1, mas por motivo de rescisão contratual
foi instaurado novo PAe 0028646-13.2020.4.01.8000 para adoção de providências junto a Empresa
Vippim Segurança e Vigilância Ltda, quanto ao PPCI do Ed. Anexo I e III que ainda estão pendentes.

 
5.9 Análise da equipe de auditoria

Em que pese a manifestação da área auditada (Coisi 10631114), esta não
foi suficiente para remover as ocorrências apontadas no relatório preliminar, pois quanto à demonstração
de que o PPCI dos edifícios Sede I e II estão aprovados, pondera-se que houve o requerimento de PPCI
para ambas as edificações, conforme documento 5777851 com indicação de número de processo
administrativo junto ao CBMDF 17412/2018-55. Contudo, o ofício de resposta, no endereçamento se
refere ao edifício Sede II e no corpo do texto refere-se ao edifício Sede I, além disso, indica outro número
de processo administrativo junto ao CBMDF, qual seja, 00053-00044484/2019-56.

Desta forma, tem-se as recomendações a seguir, considerando que a contratação
examinada no Relatório Preliminar era do Contrato 23/2019, substituído pelo Contrato 36/2020 com
a Vippim Segurança e Vigilância Ltda.

 
5.10. Recomendações 
5.10.1. Adotar medidas para prosseguimento de ações que resultem na implementação de PPCI para os
edifícios do TRF1, em conformidade com as exigências normativas do CBMDF.
 
ACHADO  6.  Inconsistências no registro das ações de prevenção de incêndio, especialmente quanto
à apresentação dos relatórios diários, quinzenais e mensais pela contratada.

 
6.1. Situação Encontrada
6.1.1. Inconsistências na apresentação dos relatórios diários, quinzenais e mensais pela contratada.

 
6.2. Critérios 

Lei 2.747/2001 - define infrações e penalidades a serem aplicadas no caso de
descumprimento das normas referentes a segurança contra incêndio e pânico no âmbito
do Distrito Federal, DF.
Norma Técnica 07/2011 - CBMDF - fixa os critérios de dimensionamento, atribuições,
formação e atuação das Brigadas de Incêndio em edificações e eventos no Distrito
Federal;
Contrato 23/2019 (8349358) - execução de serviços continuados de prevenção e
combate a incêndio, evacuação de área e prestação de primeiros socorros para proteção
à vida e ao patrimônio.

6.3. Fontes

Resposta ao Questionário de Avaliação de Controle Interno - Coisi/Seseg
10846044 e 10846075;
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Ata 10851451 referente à reunião realizada por videoconferência na qual participaram
integrantes da Diaud e da Coisi/Seseg;
Manifestação Seseg 10969951 em resposta à SA 10742935;
Informação Diaud 11033686.

 
6.4. Evidências
6.4.1. Inconsistências na apresentação dos relatórios diários, quinzenais e mensais pela contratada.

Nos termos dos subitens 4.6.5.1 e 4.6.6.8 da NT 07/2011 - CBMDF, as ações de
prevenção são atribuições fundamentais da Brigada de Incêndio nas edificações e entre elas se insere a
elaboração de relatórios das atividades prestadas apontando as irregularidades encontradas nos sistemas de
proteção contra incêndio e pânico, riscos identificados, emergências atendidas, exercícios simulados,
treinamentos e outras.

Os subitens 11.10.8 e seguintes do contrato 23/2019 (8349358) prevê a periodicidade das
ações de prevenção no âmbito do Tribunal:

Diárias
11.10.8. Vistoriar saídas de emergência.
11.10.9. Vistoriar elevadores.
11.10.10. Vistoriar extintores.
11.10.11. Vistoriar hidrantes e mangueiras de incêndio.
11.10.12. Vistoriar portas corta-fogo.
Quinzenais
11.10.13. Vistoriar para-raios/aterramento.
11.10.14. Vistoria níveis de reservatórios de água.
Mensais
11.10.15. Vistoriar sistemas de bombas de incêndio.
11.10.16. Vistoriar iluminação de emergência.
11.10.17. Vistoriar sistemas de alarme de incêndio.
Considerando os dispositivos citados, foi encaminhada à área auditada a Solicitação de

Auditoria 10742935 para que fosse disponibilizado:
a) cópias de relatórios diários da Brigada, de 02/03 a 06/03/2020, referente à inspeção
de saídas de emergência, elevadores, extintores, hidrantes e mangueiras de incêndio e
portas corta-fogo para cada um dos 5 edifícios da amostra (Ed. Sede I, Sede II, Anexos I,
II e III);
b) cópias de relatório quinzenal da Brigada, entre 01/02 e 15/03/2020, referente à
inspeção de para-raios / aterramento e nível de reservatório de água para cada um dos 5
edifícios da amostra (Ed. Sede I, Sede II, Anexos I, II e III);
c) cópias de relatórios mensais da Brigada, de 01/02 a 31/03/2020 (fevereiro e
março), referente à inspeção do sistema de bombas de incêndio, da iluminação de
emergência e dos sistemas de alarme de incêndio, para cada um dos 5 edifícios da
amostra (Ed. Sede I, Sede II, Anexos I, II e III).
Em resposta, a Seseg juntou aos autos as cópias dos relatórios diários da Brigada

(10882553), cópias do relatórios mensais (10882559) e, com relação à cópia dos relatórios quinzenais,
informou que é realizado simultaneamente com o relatório mensal.

Analisando a documentação apresentada pela Seseg, verificou-se que a amostra de
relatórios diários registra, manualmente, o recebimento e a entrega dos plantões, bem como relata rondas
preventivas e registros de ocorrências (10882553). O conteúdo dos relatórios apresentados não está em



consonância com as exigências contratuais, segundo as quais as ações diárias devem ser de vistoria
de saídas de emergência, elevadores, extintores, hidrantes e mangueiras de incêndio, portas corta-fogo.
Nos relatórios consta apenas a expressão "equipamentos e materiais sem alteração". No entanto, não há
detalhamento que identifique quais são estes equipamentos e materiais e suas respectivas condições de
uso.

Em relação ao relatório quinzenal, a Seseg informou que é realizado simultaneamente
com os relatórios mensais (10969951, letra E). Constata-se que a apresentação conjunta dos relatórios
quinzenais e mensais não encontra amparo contratual.

Quanto ao relatório mensal, a Seseg juntou aos autos um relatório de vistoria conjunta
com a Dieng do edifício Sede I. O documento apresentado não atendeu ao solicitado pela equipe de
auditoria, pois não contempla o período de 01/02 a 31/03/2020 (fevereiro/2020 e março/2020) e se refere
apenas ao edifício Sede I, ao passo que a amostra solicitada deveria abranger, além do edifício Sede I, os
edifícios Sede II e Anexos I e III. Ademais, o relatório não contemplou a inspeção de para-
raios/aterramento e dos níveis de reservatórios de águas, que deveria ter sido objeto do relatório quinzenal
e que, segundo a Seseg, é realizado de forma simultânea com o relatório mensal.

Outro ponto a ser observado é que o contrato prevê o Instrumento de Medição de
Resultados - IMR como critério de avaliação da performance da contratada, permitindo à Administração
promover as adequações de pagamento devidas no caso de não se verificar o atendimento das metas
estabelecidas. A meta a ser atingida pela contratada é de 100%. No entanto, caso o serviço seja prestado,
mas com nível de qualidade inferior, o próprio IMR prevê a redução correspondente a ser efetuada no
valor a ser pago à contratada.

Conforme subitem 12.7 do Contrato 23/2019, a avaliação deverá ter periodicidade
mensal e a forma de avaliação será por meio de inspeção realizada pela fiscalização do contrato quanto à
execução dos serviços especificados na tabela 01. Dentre os serviços especificados na tabela 01, consta a
apresentação, pela empresa contratada, dos relatórios diários, quinzenais e mensais, contemplando os
requisitos dos subitens 11.10.8 e seguintes do Contrato 23/2019.

No caso sob exame, não se verificou que as ações de prevenção a serem executadas
(diariamente, quinzenalmente e mensalmente) estejam sendo realizadas em conformidade com as
disposições contratuais. Não obstante, os relatórios emitidos pela fiscalização do contrato atestam que a
contratada tem sido avaliada de modo satisfatório e que vem recebendo integralmente  o valor
da retribuição contratual pelos serviços prestados (Exemplos: 9954483 e 9954606; Itens 10, 11 e 12).

 
6.5. Causas

Descumprimento de obrigações contratuais. (me parece que esta letra está menor que a
letra do texto acima)
Inconsistência  na fiscalização do contrato.

6.6. Efeitos

Exposição do Tribunal a penalidades administrativas (Multa, Apreensão, Embargo e
Interdição) previstas no artigo 4º da Lei 2.747/2001;
Falhas na prestação de serviços de prevenção a incêndio;
Potencial prejuízo ao erário.

 
6.7. Responsáveis

Coisi.

 
6.8. Manifestação da área auditada



Primeiramente, cumpre informar que houve o encerramento do contrato 23/2019 no
curso da presente auditoria e assinatura do contrato 36/2020 (11253022) com a empresa Vippim Segurança
e Vigilância Ltda.

Na manifestação da Coisi acerca de inconsistências nas ações de prevenção
especialmente quanto à apresentação de relatórios diários, quinzenais e mensais (11812587), a unidade
auditada colaciona documento enviado à nova contratada (11720289) solicitando a regularização na
apresentação destes, como condição para a realização dos pagamentos, conforme o item 12 do
mencionado instrumento de contrato.

 
6.9 Análise da equipe de auditoria

Em que pese a manifestação da área auditada (Coisi 11812587), esta não é
suficiente para remover as ocorrências apontadas no achado, uma vez que todas as
providências ainda encontram-se em andamento, sem sanarem, definitivamente, os problemas, de modo
que ficam mantidas as recomendações a seguir.

 
6.10. Recomendações
6.10.1. Exigir da empresa atualmente contratada para prestação de serviço de brigada a apresentação dos
relatórios diários, quinzenais e mensais, os quais devem contemplar, necessariamente, as disposições
do subitem 11.9 e seguintes do Contrato 36/2020 (11253022);
6.10.2. Observar o atendimento das metas estabelecidas no IMR, como critério de avaliação de
performance da contratada, sobretudo quanto à apresentação dos relatórios diários, quinzenais e mensais,
para realização dos pagamentos, conforme o item 12 do Contrato 36/2020 (11253022).

 

ACHADO 7.  Dimensionamento da Brigada de Incêndio em desacordo com o previsto no Anexo A
da NT 07/2011 - CBMDF.

 
7.1. Situação Encontrada
7.1.1. Dimensionamento de brigadistas particulares nos edifícios Sede I, Sede II, Anexo I e Anexo III em
desacordo com o que determina o Anexo A da NT 07/2011 - CBMDF;
7.1.2. Dimensionamento de brigadistas voluntários nos edifícios Sede I, Sede II, Anexo I e Anexo III em
desacordo com o que determina o Anexo A da NT 07/2011 - CBMDF.
 
7.2. Critérios 

Lei 2.747/2001 - define infrações e penalidades a serem aplicadas no caso de
descumprimento das normas referentes a segurança contra incêndio e pânico no
âmbito do Distrito Federal, DF;
Norma Técnica 07/2011 - CBMDF - fixa os critérios de dimensionamento,
atribuições, formação e atuação das Brigadas de Incêndio em edificações e
eventos no Distrito Federal;
Norma Técnica 02/2016 - CBMDF - define o risco de incêndio para as
edificações e áreas de risco do Distrito Federal, conforme suas ocupações e usos,
assim como, estabelece os valores característicos de carga de incêndio destes
locais;
Contrato 23/2019 (8349358) - execução de serviços continuados de prevenção e
combate a incêndio, evacuação de área e prestação de primeiros socorros para
proteção à vida e ao patrimônio.

7.3. Fontes
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Resposta ao Questionário de Avaliação de Controle Interno - Coisi/Seseg
10846044 e 10846075;
Ata 10851451 referente à reunião realizada por videoconferência na qual
participaram integrantes da Diaud e da Coisi/Seseg;
Manifestação Seseg 10969951 em resposta à SA 10742935;
Informação Diaud 11033686.

7.4. Evidências
7.4.1. Dimensionamento de brigadistas particulares nos edifícios Sede I, Sede II, Anexo I e Anexo III
está em desacordo com o que determina o Anexo A da NT 07/2011 - CBMDF.

De acordo com o subitem 3.3 da NT 07/2011 - CBMDF, o brigadista particular é a
pessoa credenciada junto ao CBMDF responsável por executar ações de prevenção e de emergência,
exclusivamente no local onde atue a Brigada de Incêndio, com dedicação exclusiva às atribuições
inerentes à sua função, sendo considerado um sistema de segurança contra incêndio e pânico.

O subitem 4.3.1 da norma citada dispõe que a Brigada de Incêndio das edificações deve
ser dimensionada conforme o previsto em seu Anexo A, levando-se em conta o risco de incêndio e
a população fixa.

Em exame ao Contrato 23/2019, observou-se que havia 14 brigadistas particulares
contratados no Tribunal, os quais estavam distribuídos conforme quadro abaixo:

 

Contrato 23/2019

Categoria Escala de
Trabalho Jornada Postos Ed. Sede I

e Sede II
Postos Ed. Anexo I e

Anexo III
Total de
Postos

Total de
Profissionais

Bombeiro
civil

Diurno - 12x36
horas

07h às
19h 3 2 5 10

Bombeiro
Civil

Noturno -
12x36 horas

19h às
07h 1 1 2 4

Total 4 3 7 14

 
A referida informação foi confirmada na reunião realizada por videoconferência na qual

participaram integrantes da Diaud e da Coisi/Seseg. Na ocasião, o gestor do então contrato vigente
23/2019 relatou, nos termos do item 1 da Ata  10851451, que havia deficiência no quantitativo de
bombeiros civis disponibilizados pela contratada, pois o CBMDF definiu que o Tribunal deveria ter 22
brigadistas particulares, mas, no momento, possuía apenas 14 profissionais, em razão de restrição
orçamentária.

No planejamento inicial da mencionada contratação dos serviços de Brigada de Incêndio,
a unidade técnica havia estimado para atendimento da NT 07/2011 - CBMDF, considerando maior
economicidade de recursos, conforme destaca no despacho 7988666, um quantitativo mínimo de 22 (vinte
e dois) profissionais:

 

Categoria Escala de
Trabalho Jornada Postos Ed. Sede

I e Sede II
Postos Ed. Anexo I

e Anexo II
Total de
Postos

Total de
Profissionais

Bombeiro
Civil

Diurno 12x36
horas

Ininterrupta 7h
às 19h 04 04 09 16

Bombeiro
Civil

Noturno
12x36 horas

Ininterrupta 19h
às 7h 01 01 02 04

Bombeiro
Civil Líder

Diurno 12x36
horas  01 01 02

 



No entanto, devido à restrição orçamentária, a SecGA determinou a contratação inicial
de 14 (quatorze) profissionais e a contratação dos demais profissionais, à medida que
fosse disponibilizado o orçamento correspondente (8009854).

Verifica-se, portanto, que havia um déficit no quantitativo de bombeiros particulares
disponibilizados que atuavam no Tribunal em comparação com o exigido pelo normativo que regula o
dimensionamento dos profissionais de Brigada de Incêndio (Anexo A da NT 07/2011 - CBMDF).

Ressalte-se que, por ocasião de vistoria técnica de segurança contra incêndio e
pânico realizada nos edifícios Sede I (8268054) e Anexo I (10917650), nos dias 21/05/2019 e 22/11/2019,
respectivamente, o CBMDF notificou o Tribunal sobre a necessidade da Brigada de Incêndio estar
dimensionada conforme o Anexo A da NT 07/2011 - CBMDF, sob pena de a falta de cumprimento
implicar penalidades administrativas (Multa, Apreensão, Embargo e Interdição) previstas no artigo 4º da
Lei 2.747/2001.

 
7.4.2. Dimensionamento de brigadistas voluntários nos edifícios Sede I, Sede II, Anexo I e Anexo III
está em desacordo com o que determina o Anexo A da NT 07/2011 - CBMDF .

De acordo com o subitem 3.4 da NT 07/2011 - CBMDF, o brigadista voluntário é a
pessoa pertencente ao quadro de funcionários da edificação (condomínio, sociedade empresária, indústria,
órgão público, etc.) treinada para atuar em casos de emergência, exclusivamente no respectivo local de
trabalho, sendo considerado um sistema de segurança contra incêndio e pânico.

O subitem 4.3.1 da norma citada dispõe que a Brigada de Incêndio das edificações deve
ser dimensionada conforme o previsto em seu Anexo A, levando-se em conta o risco de incêndio e
a população fixa.

Desse modo, a fim de verificar o quantitativo de brigadistas voluntários treinados para
atuar em caso de emergência nas edificações do Tribunal, a equipe de auditoria encaminhou a Solicitação
de Auditoria à Seseg para que disponibilizasse cópia atualizada do registro do quantitativo dos brigadistas
voluntários treinados pelo TRF1 (10742935), com indicação da respectiva lotação.

Em resposta, a Seseg disponibilizou lista contendo local, lotação, ramal, quantitativo e
nome dos brigadistas voluntários (10882508). No entanto, na reunião realizada por videoconferência na
qual participaram integrantes da Diaud e da Coisi/Seseg, a equipe auditada, conforme exposto nos subitens
4.1.2 e 4.3.2 da Ata 10851451, informou que possui dificuldade em manter atualizado o cadastro das
pessoas que fizeram o treinamento e se elas ainda permanecem trabalhando no Tribunal, seja como
servidores, prestadores ou estagiários. 

Com os dados fornecidos pela Seseg, foi realizada uma comparação considerando
o quantitativo de brigadistas voluntários treinados para atuar nas edificações do Tribunal, em caso de
emergência, com aquele exigido pelo normativo que regula o dimensionamento dos profissionais
de Brigada de Incêndio (Anexo A da NT 07/2011 - CBMDF): 

 

Risco (*) Edifício População
Fixa

Brigadista
Voluntário

- TRF1

Quantitativo de Brigadista
Voluntário - NT 07/2011 - CBMDF Déficit

A**

Sede I 762 44 76 32
Sede II 507 40 50 10
Anexo I 550 46 55 9
Anexo

II 150 28 15 -

Anexo
III 257 17 25 8

Fonte: Doc. 10882508. 

*Risco da edificação definido pela Norma Técnica n° 02/2016 - CBMDF.

** Risco 'A'  =  Baixo Risco.

O cotejo de dados revelou que há um déficit no número de brigadistas voluntários nos edifícios Sede I, Sede II, Anexo I e Anexo III

do Tribunal em relação ao exigido pela NT 07/2011 - CBMDF.



 

7.5. Causas

Restrição orçamentária para contratação de brigadistas particulares;
Ausência ou insuficiência de política para treinamentos fixos que habilitem novos
brigadistas voluntários e reciclem os habilitados.

7.6. Efeitos

Exposição do Tribunal a penalidades administrativas (Multa, Apreensão,
Embargo e Interdição) previstas no artigo 4º da Lei 2.747/2001;
Atuação insuficiente do Tribunal na prevenção e combate a incêndio e pânico;
Prestação de serviços de primeiros socorros para proteção à vida e ao patrimônio
ineficiente.

7.7. Responsáveis

SecGA;
Coisi.

 

7.8. Manifestação da área auditada
 
Em exame, verifica-se que a SecGA não se manifestou quanto à recomendação constante

no subitem 7.8.1 do Relatório Preliminar no que pertine à adoção de medidas para, considerando
a disponibilidade orçamentária e os riscos envolvidos para a vida e integridade física de pessoas e para
o patrimônio do Tribunal, promovesse a adequação do dimensionamento do quantitativo de brigadistas
particulares ao que determina o Anexo A da NT 07/2011 - CBMDF.

Constata-se, ainda, que o Contrato 23/2019 foi substituído pelo Contrato 36/2020
(11253022) no qual o quantitativo disponibilizado para as edificações do tribunal permanece fixado em 14
profissionais, sem a previsão de aumento.

Quanto à necessidade de treinamentos regulares de novos brigadistas voluntários e
reciclagem dos habilitados em ações anteriores, a Coisi, no Despacho 11812587 informou que houve a
autuação do PAe 0020712-38.2019.4.01.8000, onde consta plano de trabalho para instituir ações de
prevenção e combate a incêndio/primeiros socorros, bem como a capacitação/reciclagem da Brigada
Voluntária. A Coisi informou, ainda, que estava prevista para maio/2020 um treinamento, mas não foi
realizado em razão da pandemia do Covid-19.

No que tange ao controle do quantitativo e lotação dos brigadistas voluntários, informa,
no documento acima mencionado, que atualmente é realizado através da lista de presença assinada no
decorrer do curso realizado. Esclarece que nestas condições não é possível manter o quantitativo
atualizado, uma vez que a brigada de incêndio não é informada da mudança ou saída de lotação dos
participantes, os quais estão vinculados a outras unidades do Tribunal.

Sugere, com apoio da Diges, abrir estudo com vistas a estabelecer mecanismo que
preveja prévio controle de mudança ou saída de lotação de servidores inseridos nos quadros de brigadistas
voluntários, a fim de garantir adequação do quantitativo aos termos do Anexo A da NT 07/2011- CBMDF.

 
7.9 Análise da equipe de auditoria

Em que pese a manifestação da área auditada Coisi 11812587 quanto ao controle de
registro de brigadistas voluntários, esta não é suficiente para remover as ocorrências apontadas no achado,
uma vez que todas as providências ainda encontram-se em andamento, sem sanarem, definitivamente, os
problemas.



Da mesma forma, diante da ausência de manifestação da SecGA quanto à viabilidade de
aumento da quantidade dos brigadistas particulares, ficam mantidas as recomendações a seguir.

 
7.10. Recomendações
7.10.1. Adotar medidas para, considerando a disponibilidade orçamentária e os riscos envolvidos para
a vida e para integridade física de pessoas e para o patrimônio do Tribunal, promover a adequação do
dimensionamento do quantitativo de brigadistas particulares ao que determina o Anexo A da NT 07/2011 -
CBMDF;
7.10.2. Implementar política estruturada e permanente para treinamentos regulares de novos brigadistas
voluntários e para reciclagem dos habilitados em ações anteriores, a fim de manter a adequação do
quantitativo aos termos do Anexo A da NT 07/2011 - CBMDF;
7.10.3. Adotar as ações necessárias para implementar controle atualizado do quantitativo e lotação dos
brigadistas voluntários aptos a atuar no TRF1.

 
ACHADO 8.  Ausência de registro dos treinamentos realizados semestralmente pela contratada
para os profissionais alocados nos postos de trabalho.
 
8.1. Situação Encontrada
8.1.1. Não foram localizados registros que comprovem a realização de treinamentos semestrais pela
contratada, sob a supervisão do Contratante, para os profissionais alocados nos postos de trabalho,
que incluam simulações de problemas específicos do órgão.

 
8.2. Critérios

Art. 67 da Lei 8.666/1993 - institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências.
Contrato 23/2019 (8349358) - execução de serviços continuados de prevenção e
combate a incêndio, evacuação de área e prestação de primeiros socorros para
proteção à vida e ao patrimônio.

8.3. Fontes

Resposta ao Questionário de Avaliação de Controle Interno - Coisi/Seseg
10846044 e 10846075;
Ata 10851451 referente à reunião realizada por videoconferência, da qual
participaram integrantes da Diaud e da Coisi/Seseg.

8.4. Evidências
 
8.4.1. Ausência de registro dos treinamentos realizados semestralmente pela contratada, sob a
supervisão do Contratante, para os profissionais alocados nos postos de trabalho, com simulações de
problemas específicos do órgão.

No Questionário de Avaliação de Controle Interno 10086939 elaborado pela equipe de
auditoria, foi indagado à área auditada se a empresa contratada à época realizava, semestralmente, sob a
supervisão da área técnica do Tribunal, nas dependências deste e em final de semana ou feriado,
treinamento com carga horária de 20 (vinte) horas para os profissionais alocados nos postos de trabalho,
com simulações de problemas específicos do órgão, em atendimento ao subitem 3.4.14 do Contrato
23/2019.

Em resposta, a Seseg informou que tais treinamentos são realizados, mas
que, atualmente, em razão da pandemia, não estão ocorrendo. Contudo, informou que estes treinamentos

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm


são feitos de forma interna, não tendo registro.
Vale ressaltar que a manutenção de registros de fiscalização é obrigação imposta pela Lei

8.666/1993:
Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação
de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição.

§ 1o  O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Os registros fidedignos legitimam a tomada de decisões pela autoridade administrativa.
8.5. Causas

Desconhecimento de que a manutenção de registros de fiscalização é obrigação
imposta pela Lei 8.666/1993.

8.6. Efeitos

Dificuldade para constatação e comprovação da ocorrência do treinamento.

8.7. Responsáveis

Coisi.

8.8. Manifestação da área auditada
A Coisi afirma no Despacho 11812587 que houve a autuação do PAe 0028899-

98.2020.4.01.8000 para tratar de assuntos relacionados aos treinamentos realizados semestralmente, sob a
supervisão do Contratante, nas dependências deste TRF1. Afirma, porém, que em consequência da
pandemia,  não há data especifica para a realização destes.

 
8.9 Análise da equipe de auditoria

Em que pese a manifestação da área auditada (Coisi 11812587) e, considerando que
houve substituição do Contrato 23/2019 pelo Contrato 36/2020, esta não é suficiente para remover as
ocorrências apontadas no achado, uma vez que todas as providências ainda encontram-se em andamento,
sem sanarem, definitivamente, os problemas, de modo que ficam mantidas as recomendações a seguir.

 
8.10. Recomendações

 

8.10.1. Registrar, em processo administrativo eletrônico próprio, os futuros treinamentos
realizados semestralmente pela contratada, sob a supervisão do Tribunal, nas dependências deste e em
final de semana ou feriado, para os profissionais alocados nos postos de trabalho, com simulações de
problemas específicos do órgão, conforme estabelecem o § 1º do art. 67 da Lei 8.666/1993 c/c o subitem
3.4.14 do Contrato 36/2020 (11253022).

 
ACHADO 9.  Ausência de comprovação, por meio de Atestado de Saúde Ocupacional, de que os
brigadistas particulares possuem boa condição física e boa saúde.
 
9.1. Situação Encontrada

9.1.1. Do total de 14 (quatorze) brigadistas particulares disponibilizados mediante o
Contrato 23/2019, apenas 1 (um) estava com Atestado de Saúde Ocupacional comprovando boa condição



física e boa saúde para o desempenho da função de Bombeiro Civil Profissional, dentro da validade de 12
meses.

 
9.2. Critérios 

Contrato 23/2019 (8349358) - execução de serviços continuados de prevenção e combate a
incêndio, evacuação de área e prestação de primeiros socorros para proteção à vida e ao
patrimônio.

 
9.3. Fontes

Resposta ao Questionário de Avaliação de Controle Interno - Coisi/Seseg
10846044 e 10846075.
Manifestação Seseg 10969951 em resposta à SA 10742935;
Informação Diaud 11033686.

9.4. Evidências
 
9.4.1. Do total de 14 (quatorze) brigadistas particulares, apenas 1 (um) estava com Atestado de
Saúde Ocupacional comprovando boa condição física e boa saúde para o desempenho da função de
Bombeiro Civil Profissional, dentro da validade de 12 meses.

O subitem 3.1.16 do Contrato 23/2019 c/c subitem 1.1.16 do Anexo I do mesmo
instrumento dispõe que os brigadistas particulares contratados pra atuar no Tribunal devem possuir boa
condição física e boa saúde, comprovada mediante Atestado de Saúde Ocupacional - ASO para o
desempenho da função de Bombeiro Profissional Civil, dentro da validade de 12 meses.

Considerando os dispositivos citados, a equipe de auditoria enviou a Solicitação de
Auditoria à Seseg para que apresentasse cópia dos atestados de aptidão física dos prestadores
disponibilizados para Brigada de Incêndio do TRF1 10742935.

Em resposta, a Seseg informou que foi solicitado à empresa Ativa Brigadista LTDA,
porém somente alguns atestados foram apresentados, conforme doc. 10969951. No documento
disponibilizado, verificou-se que, de um total de 14 (quatorze) brigadistas particulares que atuam no
Tribunal, apenas 1 (um) apresentou Atestado de Saúde Ocupacional comprovando boa condição física e
boa saúde, dentro da validade de 12 meses (10882516).

 
9.5. Causas

Desconhecimento de que a apresentação de Atestado de Saúde Ocupacional, dentro da
validade de 12 meses, é obrigação imposta pelo Contrato 23/2019;
Inconsistência na fiscalização do contrato.

 
9.6. Efeitos

Ineficiência no desempenho da atividade de brigadista particular.

 
9.7. Responsáveis

Coisi.

 



9.8. Manifestação da área auditada
A Coisi manifestou-se (11812587) informando que, com o encerramento do contrato

23/2019 e assinatura do contrato 36/2020, foi solicitado à empresa Vippim Segurança e Vigilância Ltda o
Atestado de Saúde Ocupacional dos brigadistas particulares que atuam no Tribunal, dentro da validade de
12 meses, os quais foram juntados no documento 11716972.

 
9.9 Análise da equipe de auditoria

Em exame, verificou-se que o atestado de Elson de Holanda Cavalcante está com a data
ilegível e o de Raphael da Silva Macedo não tem validade (11716972). Desta forma, a recomendação ficou
mantida para a nova contratada Vippim Segurança e Vigilância Ltda, tendo em vista a necessidade de
promover a regularização dos atestados dos profissionais supracitados.

 

9.10. Recomendações
 

9.10.1. Notificar a empresa Vippim Segurança e Vigilância Ltda para que, em prazo definido, regularize os
Atestado de Saúde Ocupacional de Elson de Holanda Cavalcante e de Raphael da Silva Macedo.

 
III. Conclusão
De modo geral, durante a realização deste trabalho, em que pese a constatação de

esforços das áreas auditadas (SecGA e Coisi/Seseg)  para a melhoria do desempenho da área de segurança
institucional do TRF1, foram evidenciadas fragilidades na gestão quanto às condições das estruturas para
prevenção e combate a incêndio e quanto à atuação da Brigada de Incêndio, o que demanda ações para
aperfeiçoamento.

Registra-se que foram considerados, para efeito de atendimento das recomendações
constantes do relatório preliminar, os documentos juntados aos autos até 07/12/2020 (despacho
SecGA 11905672).

 
IV. Quadro Resumo
 

Quadro Resumo
Auditoria de Segurança Institucional 2ª Etapa (Brigada de Incêndio)

Achados, Recomendações e Unidades Responsáveis / Interessadas
 

Achados       Recomendações

Unidade
Responsável

ou
Interessada

1. Depósito de Gás Liquefeito de
Petróleo - GLP instalado no
Edifício Sede I em desacordo com
as condições de segurança
exigidas pela NT 05/2000 -
CBMDF, com risco de explosão.

1.10.1. Adotar medidas para efetivação quanto à
alternativa apontada pela unidade técnica de implementação de
fogões por indução elétrica, no edifício Sede I, como solução
referente ao armazenamento irregular de Gás Liquefeito de
Petróleo - GLP no 1º subsolo do edifício Sede I, tendo em vista
o risco de explosão identificado.

SecGA



2. Sistema hidráulico com falhas
que inviabilizam o combate ao
fogo em caso de incêndio nos
edifícios do TRF1 (Sede I, Sede
II, Anexos I, II e III).

2.10.1. Adotar providências para que os hidrantes (de recalque
e de parede) dos edifícios da amostra (Sede I, Sede II e Anexos
I, II e III) sejam providos de todos os dispositivos e peças
indispensáveis às adequadas condições de uso para combate ao
fogo, em caso de incêndio, nos termos da NT 04/2000 -
CBMDF;
2.10.2. Adotar providências para que a nova bomba de
pressurização da rede preventiva de hidrantes instalada no
Anexo III  esteja  em plenas condições de uso, nos termos
da NT 04/2000 - CBMDF;
2.10.3. Adotar medidas para andamento e conclusão dos
projetos e instalação da nova casa de bombas e novo
reservatório de água do Sede I, conforme previstos pela Dieng,
capazes de colocar em condições de uso as bombas de
pressurização da rede preventiva dos hidrantes do Ed. Sede
I; ou adotar outras medidas que viabilizem a pressurização das
bombas da rede preventiva de hidrantes do Ed. Sede I; 
2.10.4. Adotar medidas para que as bombas de pressurização da
rede preventiva de sprinklers na garagem do Ed. Sede I seja
ativada e pressurizada, ficando em condições de uso. 

SecGA

3. Sistema de Detecção e
Transmissão de Alarme dos
edifícios do TRF1 inexistente ou
com irregularidades que
comprometem o envio de alerta
para imediata desocupação do
prédio em caso de incêndio (Sede
I, Sede II e Anexos I e III).

3.10.1. Avaliar as edificações da amostra (Sede I, Sede II e
Anexos I, II e III), a fim de promover medidas, acompanhadas
de cronogramas, para conserto / instalação dos sistemas de
detecção e transmissão de alarme para as quais haja exigência
normativa, conforme os critérios postos na NT 01/2002 -
CBMDF.

SecGA

4. Sistema Elétrico dos
edifícios do TRF1 com
irregularidades que
ocasionam risco incendiário ou
acidental (Sede I, Sede II e
Anexos I e III).

4.10.1. Apresentar registro das providências adotadas e/ou
cronograma para resolução das seguintes pendências:
4.10.1.1.  Sinalização dos quadros disjuntores dos edifícios
Sede I (térreo, 2º e 3º andares) e Anexo II; 
4.10.1.2. Proteção de acrílico para os quadros de energia no
edifício Anexo I; 
4.10.1.3. Adotar medidas para que os blocos de iluminação
autônoma de emergência de paredes dos edifícios Sede I, Sede
II, Anexos I, II e III  atendam à Norma Especifica NBR
10.898/99 da ABNT – Item 4.3.1.

SecGA

5. Ausência de Plano de
Prevenção Contra Incêndio e
Pânico - PPCI.

5.10.1. Adotar medidas para prosseguimento de ações que
resultem na implementação de PPCI para os edifícios do TRF1,
em conformidade com as exigências normativas e do CBMDF.

Coisi

6. Inconsistências no registro das
ações de prevenção de incêndio,
especialmente quanto
à apresentação dos relatórios
diários, quinzenais e mensais pela
contratada.

6.10.1. Exigir da empresa atualmente contratada para prestação
de serviço de brigada a apresentação dos relatórios diários,
quinzenais e  mensais, os quais devem contemplar,
necessariamente, as disposições do subitem 11.9 e seguintes do
Contrato 36/2020 (11253022);
6.10.2. Observar o atendimento das metas estabelecidas no
instrumento de Medição de Resultados - IMR, como critério de
avaliação de performance da contratada, sobretudo quanto
à apresentação dos relatórios diários, quinzenais e mensais,
para realização dos pagamentos, conforme o item 12 do
Contrato 36/2020 (11253022).

Coisi



7. Dimensionamento da Brigada
de Incêndio em desacordo com o
previsto no Anexo A da NT
07/2011 - CBMDF.

7.10.1. Adotar medidas para, considerando a disponibilidade
orçamentária e os riscos envolvidos para a vida e integridade
física de pessoas e para o patrimônio do Tribunal, promover a
adequação do dimensionamento do quantitativo de brigadistas
particulares ao que determina o Anexo A da NT 07/2011 -
CBMDF;
7.10.2. Implementar política estruturada e permanente para
treinamentos regulares de novos brigadistas voluntários e para
reciclagem dos habilitados em ações anteriores, a fim de
manter a adequação do quantitativo aos termos do Anexo A da
NT 07/2011 - CBMDF;
7.10.3.  Adotar as ações necessárias para implementar controle
atualizado do quantitativo e lotação dos brigadistas voluntários
aptos a atuar no TRF1.

SeGA
(7.10.1)

Coisi (7.10.2
e 7.10.3)

8. Ausência de registro dos
treinamentos realizados
semestralmente pela contratada
para os profissionais alocados nos
postos de trabalho.

8.10.1. Registrar, em processo administrativo eletrônico
próprio, os futuros treinamentos realizados semestralmente pela
contratada, sob a supervisão do Tribunal, nas dependências
deste e em final de semana ou feriado, para os profissionais
alocados nos postos de trabalho, com simulações de problemas
específicos do órgão, conforme estabelecem o § 1º do art. 67 da
Lei 8.666/1993 c/c o subitem 3.4.14 do Contrato 36/2020
(11253022).

Coisi

9. Ausência de comprovação, por
meio de Atestado de Saúde
Ocupacional, de que os
brigadistas particulares possuem
boa condição física e boa saúde.

9.10.1. Notificar a empresa Vippim Segurança e Vigilância
Ltda para que, em prazo definido, regularize os Atestados de
Saúde Ocupacional de Elson de Holanda Cavalcante e de
Raphael da Silva Macedo.

Coisi

 

V. Proposta de encaminhamento
Diante do exposto, propõe-se o encaminhamento do presente Relatório:
a) à Presidência, para conhecimento deste Relatório Final de Auditoria e

encaminhamento à unidade subordinada Coisi. As medidas a serem implementadas pela unidade
responsável em atendimento às recomendações, bem como o prazo previsto para a conclusão das ações,
devem ser apresentados no documento intitulado Plano de Providências (modelo 11950437), que
deverá ser remetido à Secretaria de Auditoria Interna do Tribunal até 20/01/2021.

b) à Diretoria-Geral da Secretaria do Tribunal, para conhecimento e remessa à SecGA.
As medidas a serem implementadas pela unidade responsável em atendimento às recomendações, bem
como o prazo previsto para a conclusão das ações, devem ser apresentados no documento intitulado Plano
de Providências (modelo 11950437), que deverá ser remetido à Secretaria de Auditoria Interna do
Tribunal até 20/01/2021.

 
À consideração superior.
 

Janaína Neves Regis
Diretora da Divisão de Auditoria de Gestão Administrativa – Diaud/Secau, em substituição 

Liana Raimundo de Lima Lourenço
Supervisora da Seção de Auditoria de

Licitações, Dispensas e Inexigibilidades - Seali
/ Diaud

 

Lígia Monetta Barroso Menezes
Supervisora da Seção de Auditoria de Contratos - Senco / Diaud

 
 

Alex Cerqueira Rocha
Assistente Adjunto III da Seção de Auditoria de Contratos - Senco / Diaud



 
De acordo.
À Presidência, para conhecimento deste Relatório Final de Auditoria e encaminhamento

à unidade subordinada Coisi, considerando que as medidas a serem implementadas para atendimento às
recomendações, bem como o prazo previsto para a conclusão das ações, devem ser apresentados
no documento intitulado Plano de Providências (modelo  11950437), que deverá ser remetido à Secretaria
de Auditoria Interna do Tribunal até 20/01/2021.

À Diretoria-Geral da Secretaria do Tribunal, para conhecimento e remessa à
SecGA, considerando que as medidas a serem implementadas para atendimento às recomendações, bem
como o prazo previsto para a conclusão das ações, devem ser apresentados no documento intitulado Plano
de Providências  (modelo  11950437), que deverá ser remetido à Secretaria de Auditoria Interna do
Tribunal até 20/01/2021.

 
Marília André da Silva Meneses Graça

Diretora da Secretaria de Auditoria Interna – Secau/TRF 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Marilia Andre da Silva Meneses Graca, Diretor(a) de
Secretaria, em 16/12/2020, às 15:07 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
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