
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 65/2016 

 

PROCESSO Nº 040.001.130/2015 

 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de auditoria de conformidade realizada 

pela Controladoria-Geral do Distrito Federal – 

CGDF, tendo por objetivo examinar a Tomada 

de Contas Anual da Unidade acima referenciada, 

conforme Ordem de Serviço nº 108/2015 – 

SUBCI/CGDF. 

 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 338.540.883,56. 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Secretaria de Transportes 

do Distrito Federal perfaz: 

 

Total: R$ 128.887.731,95 

 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Transportes do Distrito 

Federal – ST/DF 

 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Mobilidade do 

Distrito Federal, visando ao pronunciamento de 

que trata o inciso IV do art. 10 c/c o art. 51 da 

Lei Complementar nº 1/1994, e posterior 

remessa ao Tribunal de Contas do Distrito 

Federal. 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Controladoria-Geral do Distrito Federal 
Subcontroladoria de Controle Interno 

 

 

TOMADA DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO: 2014 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO 

FEDERAL – ST/DF 
 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

 

A) Formalização de Termo Aditivo ao Contrato, com a consequente prorrogação do prazo de vigência, sem 
a indicação prévia de empenho; 

B) Não execução de Programas de Trabalhos relacionados à área fim do órgão; 

C) Ausência de ressarcimento de servidores cedidos de outros órgãos; 
D) Presidente de Comissão Especial de Licitação registrado como sócio gestor de empresa privada; 

E) Ausência de Estudos Técnicos Preliminares para aquisição de licenças para soluções corporativas; 

F) Não apresentação das memórias de cálculo dos momentos extraordinários de transportes para distâncias 
superiores a 5 km; 

G) Inadequações na construção do Terminal Urbano da Ceilândia – QNR; 

H) Impropriedade na reforma do Terminal Urbano P-Sul da Ceilândia/DF; 

I) Acréscimo do quantitativo de horas dos profissionais no desempenho de atividades de consultoria sem 

demonstração da real demanda por parte do órgão; 
J) Ausência de retenção de 2% no pagamento de cada fatura, conforme previsto no Contrato nº 15/2013-

ST; 

K) Indevida inscrição de despesas já liquidadas em restos a pagar não processados; 
                                                                                                                                                      

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 
• Efetuar a emissão Nota de Empenho previamente à liquidação da despesa, conforme disposto no art. 60 

da Lei nº 4.320/1964; 

• Efetuar junto às seções existentes no âmbito da Secretaria de Estado de Mobilidade, a necessidade de 
efetuar a formalização de termo aditivo de prorrogação de vigência contratual tão somente após a indicação 

do empenho integralmente necessário a suportar a despesa; 

• Garantir maior celeridade no procedimento de análise, avaliação e realização de despesas em projetos e 
empreendimentos visando ao fomento e excelência do Sistema de Transporte Público Coletivo, tendo em 

vista a eficiência e efetividade de sua prestação ao usuário; 

• Instruir instrumento formal de monitoramento das ações programadas, com envolvimento das áreas 
responsáveis pela execução, de modo a detectar e corrigir as falhas para que os programas venham a ser 

executados com otimização no uso dos recursos disponíveis ao órgão; 

• Efetuar o pagamento e consequentemente, proceder a baixa contábil em definitivo dos valores devidos à 

títulos de  outros órgãos inscritos à Conta Contábil 222420500; 

• Realizar análise relativa ao cumprimento dos requisitos necessários à investidura no cargo por parte do 

servidor bem como no que tange às vedações e/ou proibições previstas na legislação, à época da sua posse 
em cargo público efetivo ou não efetivo; 

• Instaurar procedimento administrativo visando à apuração da conduta do referido fato e identificação dos 

responsáveis pela sua realização; 
• Efetuar o levantamento prévio ao início do certame licitatório, através de estudos técnicos, demonstrando 

e justificando a demanda de bens móveis, itens materiais ou de Tecnologia da Informação a serem 

adquiridos pelo órgão; 
• Elaborar projetos de sondagem, topografia, terraplanagem e fundação, antes da elaboração do Projeto 

Básico do certame licitatório, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas do DF; 

• Proceder às correções nas inadequações construtivas observadas pela Equipe de Auditoria quanto ao 
descumprimento da NBR 9050, tendo em vista as inadequações verificadas na execução da obra; 

• Ao analisar os empreendimentos e construções existentes, de modo a efetuar uma melhor avaliação da 

opção do tipo de obra, como reforma ou construção no intuito de garantir a promoção dos adequados 
planejamento e elaboração dos projetos; 

• Avaliar a possibilidade de rescisão contratual em face as deficiências no planejamento, no 

desenvolvimento dos estudos técnicos preliminares e na elaboração do projeto básico; 
• Instaurar procedimento correcional com vistas à apuração de responsabilidades pela designação indevida 

de reforma quando se tratava de obra; 

• Ao formalizar Termo Aditivo a Contrato em andamento no âmbito da Secretaria, interligado a ações de 

fomento e melhorias na área de transportes e cujos recursos sejam procedentes de empréstimo com 

Instituição Financeira internacional, apresentar relatório situacional contendo o rol de atividades a serem 

desenvolvidas para conclusão dos Programas, considerando as necessárias justificativas para realização das 
despesas extras oriundas da manutenção da equipe de Apoio à UEGP; 

• Anexar aos autos, como condição à comprovação da real necessidade da prorrogação de prazo realizada, 

documentação contendo cronograma que demonstre o rol de serviços a serem realizados no período de 
prorrogação da vigência do contrato nº 25/2008, inclusive para fins de confirmar sua legitimidade e 

economicidade; 

• Realizar a retenção de 2% no pagamento de cada fatura referente ao Contrato nº 15/2013-ST; 
• Observar detalhadamente as previsões constantes nas cláusulas contratuais quanto à efetuação das 

retenções cabíveis. 
• Considerando os impactos na qualidade dos demonstrativos dos dados orçamentários da Administração 

Pública, efetuar os registros contábeis dos Restos a Pagar processados e não processados de acordo com 

base na previsão do artigo 36 da Lei nº 4.320/1964, sob pena de caracterizar descumprimento de preceito 

legal. 

Julho/2016  


