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CERTIFICADO DE AUDITORIA

Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos
responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 1"/1/2010 a 31/12/2010, sendo
avaliados os resultados quanto aos aspectos de economicidade, eficiência c eficácia da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho
defmido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação federal
aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos
pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da
auditoria.

3. Diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo
segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão n° /1/2011, considero
REGULAR com RESSALVAS a gestão dos responsáveis a seguir listados:
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Aceitação de propostas

(Concorrência nO9/2010, Tomada
de Preços n' 5/20 IO e Dispensa
para exccução do PBA da

dragagcm do Porto de Santos) com
irregularidades na composição dos
respectivos DDIs, com prejuízo
potencial de R$ 826.922,81.
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Membros da Diretoria
Executiva
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Membros da Diretoria
Executiva

Determinações eJou
recomendações emitidas pelo TCU
e não cum ridas ela CODESP

Não elaboração de inventário fisico
anual há longa data (reincidente).

279.630.041-20
Diretor-Presidente

064.243.508-10
Diretor de

Adm inistraçào e
Finanças

2010

2010

Constatação 3 do Anexo I

Constataç.'io 4 do Anexo [

Brasíliap"lde setembro de 2011

3.2 Considero REGULAR a gestão dos dcmais responsáveis tratados no Rol de Responsáveis da
Unidade.
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Coordcnadora-Geral de Auditllri:l/CISET/SG-I'R
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