
 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 

Nº 1/2015-DIAPC/COAPP/SUBCI/CGDF 

 

PROCESSO Nº 480.000.484/2015 
 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de Auditoria Especial realizada pela 

CGDF, tendo por objetivo verificar a 

conformidade e sustentabilidade econômica do 

Sistema de Transporte Público Coletivo do 

Distrito Federal. 

 

 
 

VALOR AUDITADO 

  

Processo nº 090.000.455/2010, que trata da 

Concorrência nº 01/2011 – ST prevê a 

exploração dos serviços dividida em 05 lotes, 

pelo prazo de 10 anos. 

 

Total: R$ 6.283.855.456,00 

 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Total: R$ 80.134.162,95 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito 

Federal – SEMOB e Transporte Urbano do 

Distrito Federal – DFTRANS 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – 

TCDF, à Câmara Legislativa do Distrito Federal 

- CLDF, ao Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios – MPDFT, à Polícia Civil 

do Distrito Federal ao DFTRANS e à Secretaria 

de Estado de Mobilidade para conhecimento e 

adoção das providências que julgarem 

pertinentes. 

 

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

 

 

AUDITORIA ESPECIAL – SISTEMA DE 

TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO 

FEDERAL  
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados junto à Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB e ao Transporte Urbano do Distrito 

Federal - DFTRANS, no período de 03/07/2015 a 23/10/2015, objetivando verificar a conformidade e sustentabilidade econômica do Sistema de Transporte 

Público Coletivo do Distrito Federal. Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
Desde 2013, a delegação para prestação e exploração de Serviços Rodoviários do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal foi 

distribuída em 5 áreas, denominadas lotes ou bacias, com a consequente delimitação de espaço territorial à operação das empresas, conforme objeto da 

Concorrência nº 01/2011, da então Secretaria de Estado de Transportes do DF. Em que pese à adoção de medidas pelo Estado, visando à transferência da 
execução de parte dos serviços públicos para o setor privado (delegação), reserva-se à Administração a regulamentação, controle e fiscalização desses 

serviços, considerando os interesses de usuários e da sociedade. A Lei nº 8.987/1995 estabelece normas gerais para a concessão e permissão da prestação 

de serviços públicos no âmbito dos entes federados. 
O transporte público coletivo é pago pelo usuário final, considerando os preços públicos estabelecidos pela Administração, estando sujeito à especificação 

de itinerários e horários, bem como a fiscalização efetuada por parte do Poder Concedente, e de acordo com as especificações constantes no Edital de 

Licitação. 

Considerando a incumbência do Poder Público em efetuar o controle e fiscalização em face às empresas do Sistema de Transporte Público Coletivo do 
DF, mostra-se necessário avaliar rotineiramente se tais serviços são prestados adequadamente e se as normas e cláusulas contratuais da concessão são 

atendidas. 

Foram constatadas irregularidades que comprometeram a boa e regular aplicação dos recursos públicos disponibilizados para a Autarquia Transporte 
Urbano do Distrito Federal – DFTRANS e para a então Secretaria de Estado de Transportes. 

 

As irregularidades e ilegalidades culminaram em prejuízos aos cofres públicos na ordem de R$ 80.134.162,95. Ressalva-se que o procedimento referente 

aos repasses financeiros efetuados pelo Erário às empresas operadoras, com base nos valores estabelecidos das tarifas técnicas, está sob exame de grupo 
formado por membros da SEMOB, DFTRANS e PGDF, a fim de avaliar os aspectos legais e a viabilidade econômico-financeira. Ademais, os órgãos e 

entidades de transporte e mobilidade do GDF objetivam efetuar análises e exames periódicos quanto aos itens e elementos componentes da planilha de 

custo e da Taxa Interna de Retorno indicada por cada empresa concessionária do STPC contratada, comparando-os aos preceitos instituídos no Edital da 
Concorrência nº 01/2011.  

 

As principais constatações foram as seguintes: 
a) Ausência de arrecadação, registro e controle de Receitas provenientes da exploração dos meios de Publicidade em veículos de empresas Concessionárias 

do STPC; 

b) Repasses efetuados indevidamente pelo Distrito Federal às empresas Concessionárias no custeio da gratuidade de Portadores de Necessidades Especiais e 

Passe Livre Estudantil; 
c) Desempenho de atribuição de responsabilidade da Comissão Especial de Licitação por pessoa estranha à Administração Pública 

d) Participação das empresas Viação Pioneira, Cidade Brasília e Viação Planeta constituindo Grupo Econômico no certame licitatório, contrariando 

previsão do Edital da Concorrência nº 01/2011; 
e) Inserção de créditos a título de Vale Transporte em nome da empresa Pontual Assessoria Ltda. sem a devida comprovação da respectiva arrecadação de 

recursos financeiros no sistema TDMAX/SBA; 

f) Uso indevido de cartões Vale Transporte com indícios de fraude no SBA; 
g) Turnos com alto percentual de operações de PNE´s, podendo configurar simulação de utilização; 

h) Utilização irregular de cartões Estudantes e PNEs seguidamente, em curtos espaços de tempo e na mesma viagem. 

 

Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos: 
- Desempenho de atribuições originárias da Comissão Especial de Licitação da Concorrência nº 01/2011 por Consultor Técnico contratado; 

- Descumprimento de preceito legal instituído na Lei Complementar nº 840/2011; 

- Inobservância de Parecer emitido pelo DFTRANS, com relação à caracterização de grupo econômico por parte de empresas participantes da licitação; 
- Habilitação da empresa Viação Pioneira; 

- Repasses efetuados indevidamente às empresas operadoras do STPC; 

- Redução do quantitativo de recursos financeiros disponíveis na Faixa Contábil Vale Transporte; 

- Prejuízo ao Erário; 
- Prejuízo ao erário ao inserir créditos em cartões de Vale Transporte sem as respectivas contrapartidas financeiras; 

- Prejuízo ao erário estimado em 360 mil em operações de PNEs fraudadas para os períodos de 2014 e 2015; 

- Uso irregular de Cartões por pessoas que não se enquadrariam nas hipóteses legais de gratuidade, visando fraudar o Sistema de Transporte; 
- Prejuízo ao Erário, haja vista a realização do pagamento de operações de estudantes e PNEs que efetivamente não ocorreram. 

 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à DFTRANS/DF, gestora do FTPC-DF, no seguinte sentido: 
- Ao DFTRANS, efetuar, em conjunto com a Secretaria de Estado de Mobilidade, o levantamento das empresas operadoras do Sistema de Transporte 

Público Coletivo do DF que apresentem contratos envolvendo exploração de espaços publicitários por entes públicos ou privados; 

- Realizar a cobrança dos valores identificados, relativos à exploração de espaços publicitários junto às empresas operadoras do sistema desde o início da 

operação, conforme previsão contratual; 
- Efetuar os repasses às operadoras do STPC a título de subsídio pela gratuidade de PNE´s e Passe Livre com base no valor da tarifa usuário vigente de cada 

linha, conforme preceito legal; 

- Efetuar a glosa dos valores indevidamente pagos por parte do Poder Público às operadoras do sistema, tendo por fim restituir o Erário, observados, pois, os 
Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa; 

- Ao realizar um certame licitatório, efetuar, no âmbito da Comissão Especial de Licitação, os atos administrativos necessários a subsidiar as tomadas de 

decisões relativas a questionamentos ao certame, ao Edital bem como os esclarecimentos necessários a subsidiar  Ações Judiciais interpostas; 
- Instaurar Processo Disciplinar visando apuração dos fatos e imputação de responsabilidades no que tange à atuação direta do escritório do Advogado 

Sacha Reck no procedimento da Concorrência nº 01/2011 – ST; 

- Ao realizar uma licitação, efetuar exame criterioso dos documentos apresentados pelos licitantes durante a fase de habilitação do certame, a fim de 

verificar a existência de possíveis grupos econômicos contrariando o Edital da licitação; 
- Instaurar Processo Disciplinar visando apuração dos fatos e imputação de responsabilidades no que tange à habilitação da empresa Viação Pioneira na 

Concorrência nº 01/2011 – ST; 

- Efetuar a análise de entradas de recursos, identificando o respectivo pagamento antes da disponibilização do saldo de créditos às empresas; 
- Realizar gestões junto à Junta Comercial do DF e à Receita Federal do Brasil, a fim de confirmar a efetiva existência da referida empresa Pontual 

Assessoria Ltda. (CNPJ nº 18.784.112/0001-46), bem como o seu objeto social; 

- Efetuar o imediato bloqueio dos cartões registrados em nome da Pontual Assessoria Ltda. (cadastro nº 1370037), a fim de evitar a indevida utilização, com 

consequente prejuízo ao Erário; 
- Caso seja comprovada à utilização de créditos sem a entrada dos respectivos recursos financeiros, instaurar Tomada de Contas Especial visando à 

quantificação dos danos ao Erário, bem como a responsabilidade pelos atos praticados que ensejaram tal prejuízo, garantindo o acesso ao Contraditório e a 

Ampla Defesa; 
- Comunicar o fato à Divisão Especial de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública - DECAP da Polícia Civil do DF e ao Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios – MPDFT;  

- Instaurar procedimento administrativo visando à apuração de responsabilidade pelos pagamentos realizados sem a existência de prévia entrada de recursos 
financeiros no SBA; 

- Instaurar Tomada de Contas Especial considerando o prejuízo ao Erário, em consequência da utilização irregular de cartões vale transporte sem o 

respectivo aporte financeiro; 

Comunicar à Divisão Especial de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública - DECAP da Polícia Civil do DF e ao Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios - MPDFT quanto aos fatos relatados para o encaminhamento dos procedimentos inerentes a estes órgãos; 

- Proceder aos bloqueios dos cartões PNEs envolvidos nesse tipo de procedimento, visando estancar o prejuízo e apurar as fraudes ocorridas; 

- Realizar o recadastramento integral de todos os beneficiários de cartões PNEs, preferencialmente centralizada em órgão ou entidade fora do DFTRANS, 
tendo em vista a grande quantidade de operações irregulares ocorridas com esse tipo de cartão; 

- Avaliar a possibilidade do validador do ônibus possuir algum tipo de controle biométrico (ex. digital, íris, entre outros) com o fim de dificultar a 

ocorrência de fraudes com esse tipo de gratuidade; 
- Instaurar Tomada de Contas Especial considerando o prejuízo ao Erário em consequência da utilização irregular de cartões PNEs; 

- Realizar o recadastramento integral de todos os beneficiários de cartões Estudantes, preferencialmente centralizada em órgão ou entidade específica, tendo 

em vista a grande quantidade de operações irregulares ocorridas com esse tipo de cartão; 

- Instaurar Tomada de Contas Especial considerando o prejuízo ao Erário consequência da utilização irregular de cartões Estudantes. 
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