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RESUMO 
 
 
 
 
 
O Tribunal de Contas do DF foi eleito pelo BID como Auditor Independente dos 
contratos de empréstimo do Banco que tenham o Distrito Federal como mutuário, 
assinados a partir de 2009. O presente Relatório apresenta o resultado da sexta 
auditoria realizada no Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR, celebrado entre o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e o Distrito Federal, para 
implantação do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU-DF. 
Apresenta-se o Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações 
financeiras do exercício de 2014, sobre o registro, controle e destinação de bens 
adquiridos com recursos do Programa, sobre o cumprimento das cláusulas 
contratuais, sobre o cumprimento das normas de aquisições e de desembolso, sobre 
a fiscalização de obras e serviços de engenharia, sobre o atingimento de metas do 
Programa e sobre o sistema de controle interno. 
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ABREVIATURAS 

ABCE Associação Brasileira de Consultores de Engenharia 

ABNT NBR 9050 Norma brasileira sobre acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 

ACEs Auditores de Controle Externo 

AGEFIS Agência de Fiscalização do Distrito Federal 

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento 

CBR 
Abreviatura para “Country Brazil” –expressão utilizada para identificar os documentos com os 
quais o Banco se comunica oficialmente com seus mutuários no Brasil. 

CCRC Câmara de Compensação de Receitas e Créditos 

CFC Conselho Federal de Contabilidade 

COSO Committee of Sponsoring Organizations 

COTER Coordenação de Terminais Rodoviários 

DER/DF Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (coexecutor) 

DETRAN/DF Departamento de Trânsito do Distrito Federal 

DF Distrito Federal 

DFTrans Transporte Urbano do Distrito Federal  

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 

EPCT Estrada Parque do Contorno 

EPNB Estrada Parque do Núcleo Bandeirante 

EPVP Estrada Parque Vicente Pires 

EPTG Estrada Parque Taguatinga Guará 

IBRAM Instituto Brasília Ambiental 

IFAC International Federation of Accountants 

INSS Instituto Nacional do Seguro Social 

INTOSAI Organização Internacional de Instituições Fiscalizadoras Superiores 

IPSAB International Public Sector Accounting Standards Board 

IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte 

ITS Sistema Inteligente de Transporte 

NFO/TCDF 
Núcleo de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal 

LMS 
Sigla utilizada para designar o sistema do BID utilizado no gerenciamento de empréstimos (Loan 
Management System) 

NE Nota de Empenho  

NL Nota de Lançamento 

NOVACAP Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (coexecutor) 

OB Ordem Bancária  

PDTU Plano Diretor de Transporte Urbano 

PGDF Procuradoria-Geral do Distrito Federal 

PROCAD/PGDF Procuradoria Administrativa da Procuradoria-Geral do Distrito Federal 

PTU Programa de Transporte Urbano 

QNR Quadra Norte R - bairro da região administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal. 

RFFSA  Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima 

SAG Sistema de Acompanhamento Governamental 

SBA Sistema de Bilhetagem Automática 

SD Solicitação de Desembolso 

SEFAZ/DF Secretaria de Fazenda do Distrito Federal 

SEMAG Secretaria de Macroavaliação Governamental 

SIG Sistema de Informações Gerenciais 

SIGGO Sistema Integrado de Gestão Governamental do Distrito Federal 

SINAPI Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil  

STC Secretaria de Transparência e Controle 

SUAG/ST  Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Transportes do DF 

TCDF Tribunal de Contas do Distrito Federal 

TI Tecnologia da Informação 

UGL Unidade de Gestão Local (são as unidades coexecutoras do Programa) 

UAG Unidade de Administração Geral 

UEGP 
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa (unidade responsável pela gestão e 
gerenciamento da aplicação dos recursos do Contrato de Empréstimo, bem como pela 
comprovação da aplicação dos recursos ao BID) 

UGL Unidade Gerenciadora Local 

VOLARE Programa de orçamento, planejamento e controle de obras desenvolvido pela PINI Sistemas 

 

  

http://www.pg.df.gov.br/institucional/estrutura/373-procuradoria-administrativa-procad.html
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS DO PROGRAMA PTU/DF 

Ao Coordenador Executivo da Unidade Especial de Gerenciamento do Programa 
de Transporte Urbano do Distrito Federal – UEGP/PTU 

 Examinamos as Demonstrações Financeiras Básicas do Programa 
PTU, compreendendo a Demonstração de Fluxos de Caixa para o período findo em 
31 de dezembro de 2014, a Demonstração de Investimento Acumulados em 31 de 
dezembro de 2014, expressos em dólares estadunidenses, assim como o resumo das 
principais políticas contábeis e demais notas explicativas às demonstrações 
financeiras do Programa, elaboradas pela Unidade Especial de Gerenciamento do 
Programa da Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB/DF) e 
financiados com recursos do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com aportes da Contrapartida local do 
Governo do Distrito Federal. 

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações ou financeiras 

2. A administração do Programa é responsável pela elaboração e 
apresentação confiável dessas demonstrações financeiras de acordo com as Normas 
Internacionais sobre Relatório Financeiro do International Public Sector Accounting 
Standards Board – IPSASB e com as cláusulas do contrato de empréstimo, bem como 
pelos controles internos que considerou como necessários para que essas 
demonstrações estejam livres de distorção relevante, causada por fraude ou erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes 

3. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
Demonstrações Financeiras com base em nossa auditoria. Realizamos nossa 
auditoria de acordo com o Manual de Auditoria do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, que adota normas compatíveis com as normas e procedimentos de auditoria 
governamental emitidas pela Organização Internacional das Entidades Superiores de 
Fiscalização – INTOSAI, e requerimentos específicos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que as Demonstrações Financeiras estejam livres de distorção 
relevante. 

4. Esta auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados 
para obtenção de evidências a respeito dos valores e divulgações apresentadas nas 
demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 
Demonstrações Financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro.  
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos adotados pela 
Entidade relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras e para planejar procedimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não com o propósito de expressar uma opinião sobre a eficácia 
desses controles internos da Entidade.  Esta auditoria inclui, também, a avaliação da 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das 
Demonstrações Financeiras tomadas em conjunto.  
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5. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria com ressalva. 

Base para Opinião com ressalva 

6. Verificou-se que algumas situações ressalvadas e enfatizadas na 
auditoria anterior, ainda não haviam sido solucionadas pelo Mutuário, no exercício 
findo em 2014, nem foram devidamente informadas nas Notas Explicativas dos 
Demonstrativos Financeiros sob exame. Dessa forma, ressalvamos, nos termos da 
ISSAI 1710, emitida pela INTOSAI, os seguintes fatos: 

a) divergência no montante de US$ 2.945,65 referente a equívoco 
no valor da taxa de câmbio utilizada para conversão em dólares 
do montante da NF nº 89 – Consórcio Mendes Júnior/Serveng/CR 
Almeida (Solicitação de Desembolso nº 16), conforme parágrafos 
222 a 227, do Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle 
Interno; 

b) ausência de apresentação das conciliações bancárias completas, 
contendo os registros individualizados de cada fato contábil, de 
forma analítica, conforme parágrafo 234 a 239, do Relatório de 
Auditoria e do Sistema de Controle Interno; 

c) ausência de registro nos demonstrativos de despesas realizadas 
na execução da ciclovia de Recanto das Emas, construída pela 
NOVACAP, com recursos de contrapartida local, conforme 
parágrafos 249 a 260, do Relatório de Auditoria e do Sistema de 
Controle Interno; 

d) irregularidades na contratação, execução e pagamento de obras 
e serviços de adequação viária na EPTG verificadas nas 
auditorias anteriores, envolvendo recursos do BID e de 
contrapartida local, cuja estimativa do impacto financeiro nos 
demonstrativos é incerta, conforme descrito nos parágrafo 91, 
itens “a”, “c” e “d” do Relatório de Auditoria e do Sistema de 
Controle Interno; 

e) execução de obras de ciclovias com indícios de superfaturamento 
e erros de medição verificada na auditoria de 2013, envolvendo 
recursos de contrapartida local, cuja estimativa do impacto 
financeiro nos demonstrativos é incerta,  conforme descrito no 
parágrafo 91, item “b” do Relatório de Auditoria e do Sistema de 
Controle Interno. 

7. Ressalvamos, ainda, com base em nossos trabalhos de auditoria 
relativos ao exercício de 2014, nos termos da ISSAI 1705, emitida pela INTOSAI, as 
seguintes ocorrências: 

a) ausência de apresentação das conciliações bancárias completas, 
contendo os  registros individualizados de cada fato contábil, de 
forma analítica, conforme parágrafos 95 a 100 do Relatório de 
Auditoria e do Sistema de Controle Interno; 

b) falhas e irregularidades detectadas nos procedimentos de 
aquisições e execução de obras e serviços de engenharia relativos 



 
Tribunal de Contas do Distrito Federal 

 

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras de 2014 - Contrato de Empréstimo BID nº 1957/OC-BR  

 
9 

a implantação dos terminais de ônibus de Recanto das Emas I e 
II, Riacho Fundo II, QNR-Ceilândia, Gama Leste, Sobradinho II e 
Samambaia Norte e Sul, envolvendo recursos do BID e de 
contrapartida local, cuja estimativa do impacto financeiro nos 
demonstrativos é incerta, conforme parágrafo 91, item “e”, do 
Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno. 

c) ausência de comprovação de que os pagamentos ocorridos de 
01/01/2014 a 31/12/2014 à consultoria do Programa de 
Comunicação Social e Ambiental do PTU/DF tenham sido 
realizados a preço de mercado, conforme parágrafos 278 a 290, 
do Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno; 

Opinião com ressalva 

8. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos no 
parágrafo anterior, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
razoavelmente, em todos os aspectos relevantes, os fluxos de caixa para o período 
findo em 31 de dezembro de 2014 e os investimentos acumulados, em 31 de 
dezembro de 2014, do Programa PTU/DF, de acordo com a base contábil de 
recebimentos e pagamentos descrita no Item 2 da Nota Explicativa às demonstrações 
financeiras. 

Parágrafo de Ênfase 

9. Chamamos a atenção para a o Item 11 da Nota Explicativa que 
reconhece divergência de valores entre os Demonstrativos de Fluxo de Caixa e de 
Investimentos Acumulados, nos recursos de contrapartida local. As divergências 
ocorrem em relação aos saldos iniciais de 2014 e aos valores realizados no exercício 
de 2014: os “recursos efetuados” (desembolsos efetuados) do Demonstrativo de Fluxo 
de Caixa e os “investimentos acumulados” do Demonstrativos Acumulados de ambas 
as rubricas não coincidem, devido ao efeito do registro de despesas de exercício 
anteriores que ocorre com metodologia diversa em cada demonstrativo. Esse assunto 
foi tratado no Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno, parágrafos 80 
a 88. No entanto, nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. 

Brasília, 22 de abril de 2014. 

 

Fabrício Bianco Abreu José Higino de Souza 

ACE/TCDF Mat. 449-9 ACE/TCDF Mat. 662-9 
 

 

Marcelo Magalhães Silva de Sousa 
ACE/TCDF Mat. 1420-2 
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RELATÓRIO SOBRE O CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS 
 

10. Este relatório é complementar ao nosso parecer sobre as 
Demonstrações Financeiras. 

11. Examinamos o cumprimento das cláusulas (Cláusulas nºs 1.01, 1.02 
e 1.04, 2.02(b), 2.05, 3.01(b), 3.02, 3.03, 3.05, 4.01 a 4.07) e dos artigos contratuais 
(Artigos nºs 3.06(b), 4.01, 6.01, 6.03, 6.04(b), Artigo 7.01, 8.01 e 8.02) de caráter 
contábil e financeiro estabelecidos, respectivamente, nas Disposições Especiais e nas 
Normas Gerais do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR. 

12. Realizamos nossa auditoria de acordo com o Manual de Auditoria do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, que adota normas compatíveis com as normas 
e procedimentos de auditoria governamental emitidas pela Organização Internacional 
das Entidades Superiores de Fiscalização – INTOSAI, e requerimentos específicos do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento. Essas normas requerem que planejemos 
e executemos a auditoria para obter uma certeza razoável de que a Secretaria de 
Estado de Mobilidade do Distrito Federal cumpriu as cláusulas pertinentes do contrato 
de empréstimo, as leis e os regulamentos aplicáveis, bem como as disposições 
contidas nas diversas normas operacionais do Programa. A auditoria incluiu também 
o exame, em base de testes, da evidência apropriada. 

13. Com base em nosso trabalho (ver Capítulos V e VI do Relatório de 
Auditoria e do Sistema de Controle Interno, parágrafos 141 a 165 e 166 a 177, 
respectivamente), não se observaram nem chegaram ao nosso conhecimento fatos 
ou eventos que caracterizem o descumprimento ou a violação, por parte do executor 
do contrato de empréstimo, das cláusulas contratuais e de suas disposições de caráter 
contábil e financeiro, relativos ao exercício financeiro findo em 31.12.2014, exceto 
quanto ao descumprimento dos seguintes artigos e cláusulas contratuais: 

a) Artigo 3.06(b) das Normas Gerais, devido à utilização de taxa de 
câmbio diversa daquela do dia do efetivo pagamento, conforme 
parágrafos 104 a 110 do Relatório de Auditoria e do Sistema de 
Controle Interno; 

b) Cláusula 4.02 das Disposições Especiais, tendo em vista a 
ausência de ações planejadas e periódicas de manutenção e 
conservação, conforme parágrafos 111 a 118 do Relatório 
supramencionado; 

c) Cláusula 4.04 das Disposições Especiais, em virtude da ausência 
de comprovação de que a contratação e os pagamentos dos serviços 
de consultoria do Programa de Comunicação Social e Ambiental do 
PTU/DF tenham sido realizados a preço de mercado, conforme 
parágrafos 119 a 121 do Relatório supramencionado; 

d) Cláusula 4.01 das Disposições Especiais e do Artigo 6.01 das 
Normas Gerais, por não proceder à aquisição e principalmente ao 
recebimento de medições parciais de obras de acordo com as 
especificações técnicas dos projetos básicos e executivos, 
especialmente das obras dos terminais de passageiros de Recanto 
das Emas I e II, Riacho Fundo II, QNR-Ceilândia, Gama Leste, 
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Sobradinho II, Samambaia Norte e Sul, conforme parágrafos 125 a 
127 do Relatório supramencionado; 

e) Artigo 6.03 das Normas Gerais, em virtude da utilização parcial de 
equipamentos de monitoramento e poluição de ar adquiridos com 
recursos do BID, conforme parágrafos 128 a 130 e Capítulo VI do 
Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno; 

f) Artigo 7.01 e 7.02 das Normas Gerais, em virtude de fragilidades 
verificadas no Sistema de Controle Interno, conforme parágrafos 131 
a 133 do Relatório supramencionado; e 

g) Artigo 6.01 das Normas Gerais, em virtude do atraso em iniciar a 
reforma dos terminais do Núcleo Bandeirante, do Guará II, do Paranoá 
e de Taguatinga – Setor M Norte, conforme parágrafos 134 a 140 do 
Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno. 

 

 

 

Brasília, 22 de abril de 2014. 

 

Fabrício Bianco Abreu José Higino de Souza 

ACE/TCDF Mat. 449-9 ACE/TCDF Mat. 662-9 
 

 

Marcelo Magalhães Silva de Sousa 
ACE/TCDF Mat. 1420-2 
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RELATÓRIO SOBRE PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES DE BENS, 
OBRAS E SERVIÇOS 

14. Este relatório é complementar ao nosso parecer sobre as 
Demonstrações Financeiras. 

15. Examinamos as Solicitações de Desembolso nºs 55 a 64 e os 
processos de aquisições de bens, contratação de obras e serviços de consultoria, 
efetuadas pelo Executor durante o período findo em 31.12.2014 e aqueles com 
pendências de exercícios anteriores. O exame incluiu a verificação da razoabilidade 
desses processos e da validade e da elegibilidade das despesas submetidas por meio 
de justificativas de desembolso do referido período.  

16. A auditoria realizada incluiu o exame, baseado em provas seletivas 
da evidência que respalda os processos de seleção e contratação de bens, obras e 
serviços, dos valores e das informações referentes às solicitações de desembolso 
apresentadas, que fazem parte da demonstração de recursos recebidos e 
desembolsos efetuados, bem como de investimentos acumulados referentes ao 
período examinado. 

17. Com base em nosso trabalho (ver Relatório de Fiscalização de Obras 
e Serviços de Engenharia — Anexo B e Capítulo V do Relatório de Auditoria e do 
Sistema de Controle Interno, parágrafos 141 a 164), não se observaram nem 
chegaram ao nosso conhecimento fatos ou eventos que caracterizem o 
descumprimento ou a violação, por parte do executor do contrato de empréstimo, das 
normas relativas aos procedimentos de desembolso e de normas de aquisição, 
relativos ao exercício financeiro findo em 31.12.2014, exceto quanto ao seguinte: 

a) inconsistência entre os dados declarados nas Solicitações de 
Desembolso enviadas ao BID e os comprovantes encontrados nos 
processos de aquisição e de pagamento, conforme parágrafos 142 
a 151 do Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno; 

b) pagamentos realizados em 2014 sem a devida comprovação de 
que serviços de consultoria do Programa de Comunicação Social 
e Ambiental do PTU/DF tenham sido realizados a preço de 
mercado, conforme parágrafos 152 a 154 do Relatório de Auditoria 
e do Sistema de Controle Interno;  

c) ausência de projetos e outros elementos fundamentais (memoriais 
e especificações), relativos à execução das obras dos terminais de 
passageiros de Recanto das Emas I e II, Riacho Fundo II, QNR-
Ceilândia, Gama Leste, Sobradinho II, Samambaia Norte e Sul, 
conforme parágrafo 157 do Relatório de Auditoria e do Sistema de 
Controle Interno; 

d) ausência de estudo de alternativas para terraplenagem do 
Terminal QNR Ceilândia, conforme parágrafo 158 do Relatório de 
Auditoria e do Sistema de Controle Interno; 

e) fragilidades e inconsistências nos registros das medições da 
execução obras e serviços de engenharia, possibilitando 
antecipação de pagamentos das obras do terminal de passageiros 
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de Samambaia Sul, conforme parágrafo 159 do Relatório de 
Auditoria e do Sistema de Controle Interno; 

f) inconsistências na determinação dos quantitativos aditados, no 
terminal de passageiros de Sobradinho II, conforme parágrafo 160 
do Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno; 

g) desconformidade entre os serviços contratados e os efetivamente 
executados, nos terminais de passageiros de Riacho Fundo II e  
QNR-Ceilândia, conforme parágrafo 161 do Relatório de Auditoria 
e do Sistema de Controle Interno 

h) execução de serviços com alterações de serviços previstos nos 
projetos sem formalização de termo aditivo na execução dos 
terminais de passageiros do Riacho Fundo II e Gama Leste, 
conforme parágrafo 162 do Relatório de Auditoria e do Sistema de 
Controle Interno; 

i) deficiências da execução dos serviços, execução incompleta ou 
deficiente, bem como itens danificados, que podem comprometer 
a qualidade final e a vida útil dos terminais de passageiros de 
Recanto das Emas I e II, Riacho Fundo II, QNR-Ceilândia, Gama 
Leste, Sobradinho II, Samambaia Norte e Sul, conforme parágrafo 
163 do Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno; 

j) não atendimento de critérios de acessibilidade nos terminais de 
passageiros do Recanto das Emas I e II,  Riacho Fundo II, QNR-
Ceilândia, Gama Leste, Sobradinho II, Samambaia Sul e Norte, 
conforme parágrafo 164 do Relatório de Auditoria e do Sistema de 
Controle Interno; 

 

 

Brasília, 22 de abril de 2014. 

 

Fabrício Bianco Abreu José Higino de Souza 

ACE/TCDF Mat. 449-9 ACE/TCDF Mat. 662-9 
 

 

Marcelo Magalhães Silva de Sousa 
ACE/TCDF Mat. 1420-2 
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RELATÓRIO DE AUDITORIA E DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

I. INTRODUÇÃO 

Apresentação 

18.  Este relatório refere-se à auditoria de recursos externos prevista 
na Cláusula 5.02 das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-
BR, relativa às demonstrações financeiras de 2014. O planejamento desta auditoria 
seguiu as mesmas orientações gerais aplicadas nas auditorias dos exercícios 
anteriores no referido contrato. 

19. Os procedimentos estão em consonância com o Manual de Auditoria 
– Parte Geral – TCDF, que possui normas e diretrizes equivalentes à estratégia global 
e ao plano de auditoria previstos nas normas internacionais, conforme ISSAIs 1210, 
1220, 1240, 1260, 1300, 1315, 1330, 1450 e 1580 da INTOSAI. 

Elegibilidade do TCDF como Auditor Independente do BID 

20. Esta auditoria foi motivada pelo Documento de Elegibilidade nº CBR-
3530/20091, no qual o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID autoriza o 
Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF a atuar como auditor independente nos 
contratos de recursos externos daquele banco celebrados com o Distrito Federal, 
incluindo o Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR. Em 2011, por intermédio da 
CBR-772/2012, de 13/03/2012, o BID ratificou plenamente os termos do acordo de 
elegibilidade do TCDF, como Auditor Independente. 

Requisitos de independência  

21. Nos termos da ISSAI 1260, todos os auditores envolvidos neste 
trabalho devem assinar a Declaração de Independência prevista naquelas normas 
internacionais de auditoria, documento equivalente ao Termo de Não-Impedimento 
exigido nas normas internas deste Tribunal, conforme preconizado no item 3, título I, 
do Manual de Auditoria – Parte Geral. Os textos dos dois documentos foram 
consolidados e adaptados à realidade deste auditor independente, estando 
devidamente assinados pelos auditores e anexados aos autos do Processo TCDF nº 
28563/2014-e. 

  

                                                 
1 O citado Termo de Elegilidade assinado pelo TCDF e o BID está anexado ao sistema processual do 

TCDF, nos papéis de trabalho dos autos do primeiro processo de auditoria do contrato de empréstimo 
(Processo Administrativo nº 37553/2009). 
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Requisitos de capacitação da Equipe de Auditoria 

22. As normas de auditoria bem como o termo de elegibilidade assinado 
pelo BID e o TCDF preveem a necessidade de treinamento e capacitação periódica 
dos Auditores de Controle Externo - ACEs responsáveis pela auditoria do contrato de 
empréstimo, como condição à manutenção da elegibilidade do auditor independente. 
Assim, em cumprimento ao acordo firmado, houve a realização de cursos de 
capacitação no exercício de 2014. 

Requisitos de estruturas aceitáveis de relatórios financeiros 

23. De acordo com a ISSAI 1210 da INTOSAI, exige-se como condição 
prévia para realização da auditoria de demonstrações financeiras que o auditor 
independente deve determinar se a estrutura de relatório financeiro a ser aplicada na 
elaboração das demonstrações contábeis é aceitável. 

24. Quanto à citada exigência, foram considerados como base para a 
auditoria os relatórios financeiros intermediários (mensais e semestrais), no formato 
acordado entre o Mutuário e o Banco, principalmente o de encerramento do exercício, 
relativo ao mês de dezembro/2014. Como Demonstrativos Financeiros oficiais do 
Programa foram considerados aqueles apresentados em atendimento à Nota de 
Auditoria nº 09/2014 – Proc. Nº 28563/2014-e, que integram este relatório, conforme 
normas e diretrizes do BID.  

Carta Compromisso do Auditor Independente e da Administração do Programa 
concordando com os termos de referência da auditoria 

25. De acordo com a retrocitada ISSAI 1210, para determinar se existem 
condições prévias para realização da auditoria, o auditor independente deve ainda: 

“obter a concordância da administração de que ela reconhece e entende sua 
responsabilidade: 
a) pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a estrutura de 

relatório financeiro aplicável, incluindo, quando relevante, sua adequada 
apresentação  

b) pelo controle interno que a administração determinou como necessário para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorções 
relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro); e  

c) fornecer ao auditor: 
(i) acesso a todas as informações relevantes de que a administração tem 

conhecimento para a elaboração das demonstrações contábeis, como 
registros, documentação e outros assuntos; 

(ii) informações adicionais que o auditor pode solicitar da administração para fins 
da auditoria; e 

(iii) acesso irrestrito a pessoas da entidade que o auditor determina ser 
necessário para obter evidência de auditoria.” 

26. Essa concordância e reconhecimento da administração, quanto à sua 
responsabilidade no processo de auditoria, foi solicitada por meio da Nota de Auditoria 
nº 08 – 28563/2014-e, por intermédio de apresentação de carta ao auditor por parte 
do Coordenador Executivo da Unidade Especial de Gerenciamento do Programa - 
UEGP/ST.  
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27. De acordo com a norma ISSAI 1210, cabe ao Auditor encaminhar a 
Carta Compromisso para a Administração do ente auditado, onde constam suas 
responsabilidades como auditor e também as da Administração.  

28. Nesse documento, os auditores devem concordar e apresentar os 
termos do trabalho de Auditoria.  

29. Desta forma, em cumprimento à referida exigência, foi elaborada a 
Carta Compromisso do Auditor Independente e da Administração do Programa, a qual 
foi devidamente assinada pelo Coordenador-Executivo da UEGP/ST, representante 
do Mutuário perante o Banco, e também pelos responsáveis pela realização desta 
auditoria.  

Controle de Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis 

30. A norma ISSAI 1220 da INTOSAI e normas do BID recomendam ao 
Auditor Independente realizar os procedimentos exigidos para controle de qualidade 
da auditoria de demonstrações contábeis, que sejam aplicáveis à auditoria de 
projetos.  

31. Para cumprimento dessa norma é necessária, dentre outras 
exigências, a definição de responsabilidades pela execução, revisão e supervisão do 
processo de auditoria. Neste trabalho, ficou definido que, em cada tarefa e atividade, 
um dos Auditores executa, os outros Auditores revisam e o chefe da divisão e o 
Secretário de Controle Externo fazem a supervisão. 

32. Além do cumprimento dessas exigências, foram elaborados checklists 
de procedimentos de auditoria de recursos externos, com vistas a adequar as práticas 
deste Tribunal às normas internacionais de auditoria e aos normativos do BID, bem 
como permitir a revisão dos procedimentos aplicados. 

Termo de referência da auditoria 

33. Quando o contrato de empréstimo e o termo de elegibilidade do TCDF 
foram assinados, não foi definido e aprovado termo de referência específico para a 
auditoria deste contrato de empréstimo. 

34. As principais áreas e pontos potencialmente significantes, para o 
exercício 2014, foram definidos de acordo com as normas expedidas pelo BID, em 
especial aquelas previstas nas Guias de Relatórios Financeiros e Auditoria Externa 
de Operações Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

Organização administrativa - Executores e coexecutores do Programa 

35. O Mutuário responsável pela aplicação dos recursos do Contrato de 
Empréstimo perante o BID é o Distrito Federal, representado pela Secretaria de 
Estado de Mobilidade, anteriormente denominada Secretaria de Estado de 
Transporte, que conta com a UEGP/SEMOB (anteriormente denominada UEGP/ST) 
responsável pela gestão orçamentária, financeira, gerencial e operacional do 
Contrato. O Contrato também prevê mais três unidades coexecutoras do Programa: 
Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS, Departamento de Estradas de 
Rodagem do Distrito Federal – DER/DF e Companhia Urbanizadora da Nova Capital 
do Brasil – NOVACAP. 
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36. A estrutura de gestão e execução do programa é prevista na Cláusula 
3.02 das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR, 
conforme transcrição a seguir: 

“CLÁUSULA 3.02. Condições especiais prévias ao primeiro desembolso. 
O primeiro desembolso do Financiamento está condicionado a que se 
cumpram, de forma que o Banco considere satisfatório, além das condições 
prévias estipuladas no Artigo 4.01 das Normas Gerais, os seguintes 
requisitos: 
(a)  A celebração e a entrada em vigência de convênios de co-execução 
nos termos previamente acordados com o Banco, entre o Órgão Executor e 
cada uma das entidades co-executoras do Programa, quais sejam: 
(i) DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal; 
(ii) Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF; 
e 
(iii) Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. 
(b) A apresentação dos termos de referência para contratação de serviço 
de apoio ao gerenciamento do Programa previamente acordados com o 
Banco. 
(c) A constituição da Unidade de Gerenciamento do Programa (UEGP) e 
a nomeação de pessoal técnico chave (Coordenador-Executivo e Assessor). 

 
 

Diagrama Funcional do Programa 

 
Fonte: Relatório Semestral do Programa elaborado pela UEGP/SEMOB. 
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Unidade Especial de Gerenciamento do Programa  

37. A missão institucional da UEGP/SEMOB é manter um sistema de 
gestão e monitoramento, contando com sistema computadorizado de gestão de 
projetos, em conformidade com os termos de referência previamente acordados com 
o banco. 

38. A UEGP/SEMOB tem ainda como missão gerenciar o programa com 
base em indicadores relacionados à programação de atividades específicas; ao 
acompanhamento do avanço físico e financeiro dos componentes e ao monitoramento 
e controle periódico dos resultados intermediários da operação. Também tem a 
incumbência de compilar, arquivar e manter atualizadas a documentação e as 
informações de suporte ao Programa.  

39. O custo da empresa que presta o serviço de apoio técnico e 
administrativo ao gerenciamento do programa é aceito como despesa para 
financiamento do BID. 

 

Instrumentos de gestão administrativos, orçamentários, contábeis e financeiros 

40. O principal sistema adotado é o Sistema Integrado de Gestão 
Governamental - SIGGO, onde as operações são processadas e posteriormente 
extraídas para tratamento em planilhas eletrônicas. Para os desembolsos, a 
UEGP/SEMOB solicita o desembolso ao BID via e-mail e este informa a transferência 
dos recursos. A UEGP/SEMOB recebe o comunicado e informa à Secretaria de 
Fazenda do DF, que providencia a internalização dos recursos.  

41. Estes recursos ingressam em conta específica cuja movimentação é 
controlada pelo SIGGO. Há controles contábeis e financeiros no Sistema de 
Informações Gerenciais - SIG e no SIGGO, o primeiro para elaboração de 
demonstrações financeiras ao BID e o outro para prestação de contas ao TCDF. 

42. O Mutuário responsável pela aplicação dos recursos do Contrato de 
Empréstimo perante o BID é o Distrito Federal, representado pela Secretaria de 
Estado de Mobilidade, que conta com a UEGP/SEMOB, responsável pela gestão 
orçamentária, financeira, gerencial e operacional do Contrato.  

Objetivos do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal  

43. O Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal tem como 
objetivo melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade da população, 
principalmente aquelas com menores recursos, aumentando a integração entre os 
núcleos urbanos. 

44. O Programa propõe-se a financiar um sistema moderno de transporte 
público coletivo por ônibus, contribuindo para a melhoria da circulação e da segurança 
do transporte motorizado e para o fortalecimento das iniciativas e capacidades de 
gestão do Distrito Federal. Uma síntese das categorias de investimento, após a 
revisão do Programa, está registrada na página seguinte:



 Tribunal de Contas do Distrito Federal 
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QUADRO 1 – Investimentos do Programa 

Valores em US$ (x 1000) 

 
Fonte: Ofício nº 007/2015-UEGP/SEMOB 
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Recursos envolvidos no Programa 

45. O custo total do Programa foi fixado em U$ 269.885.000,00 (duzentos 
e sessenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil dólares dos Estados 
Unidos da América). O BID financiará U$ 176.775.000,00 (cento e setenta e seis 
milhões, setecentos e setenta e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América). 

46. A contrapartida do Mutuário, Distrito Federal, foi fixada em valores 
equivalentes a U$ 93.110.000,00 (noventa e três milhões, cento e dez mil dólares dos 
Estados Unidos da América).  

47. Os recursos do Programa devem ser registrados no SIGGO, tanto em 
relação ao orçamento quanto à execução financeira.   

48. Até o final do exercício de 2014, foram relatados investimentos de U$ 
248 milhões de dólares, sendo U$ 145 milhões do BID e U$ 103 milhões de dólares 
de contrapartida do Distrito Federal. Com o aumento de custos do programa 
decorrente de variação cambial do real e erros de projetos de engenharia, os 
componentes a serem financiados foram alterados pela Missão Administrativa do BID, 
passando a ser chamado de PTU I.  

49. Os investimentos do PTU I permaneceram em US$ 269 milhões de 
dólares, conforme previsto no contrato original, contudo, foram excluídas e/ou 
reduzidas algumas ações previstas para serem implementadas. 

Metodologia da auditoria 

50. Para a execução da auditoria, foram definidas as questões cujas 
respostas eram necessárias para a elaboração dos relatórios e pareceres exigidos 
pelo BID, a partir das quais foram construídos checklists para aplicação das técnicas 
e procedimentos definidos para cada situação. Esse planejamento culminou na 
elaboração do Relatório de Levantamento Preliminar/Plano de Auditoria.  

51. Na execução da auditoria, foram aplicados os testes previstos nesses 
retrocitados instrumentos de planejamento da auditoria, bem como aplicados os 
procedimentos previstos nos respectivos checklists e outros testes considerados 
necessários para complementar as verificações, tendo sido examinados processos de 
aquisições nos diversos coexecutores do Programa, analisados relatórios e 
informações produzidas pelo Programa, além de serem visitadas as obras financiadas 
pelo Programa. Também foram feitas atualizações da avaliação dos sistemas de 
controle interno.  

Objetivo Geral da Auditoria 

52. O objetivo geral desta auditoria foi emitir Relatório do Auditor 
Independente sobre: as informações financeiras e operacionais exigidas pelo BID, os 
registros contábeis, a documentação de apoio relacionada a gastos, o exame dos 
processos de aquisições de bens, obras e serviços, a avaliação do sistema de controle 
interno e a utilização dos recursos do projeto, em conformidade com os termos e 
condições do Contrato de Empréstimo 1957/OC-BR. 
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Objetivos Específicos da Auditoria (Questões de Auditoria) 

53. O trabalho de auditoria foi dividido em oito questões de auditoria: 

54. Primeira Questão: As demonstrações financeiras do Contrato nº 
1957/OC-BR refletem, razoavelmente, a situação financeira do projeto e foram 
elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pela 
Comissão de Normas Internacionais de Contabilidade, com os requisitos de auditoria 
externa do BID e com os respectivos termos de referência? 

55. Segunda Questão: O executor/mutuário cumpriu as condições do 
contrato, as normas do BID, as cláusulas de caráter contábil-financeiro e as leis e 
demais regulamentos aplicáveis ao Contrato nº 1957/OC-BR? 

56. Terceira Questão: O executor/mutuário dispõe de documentação 
comprobatória válida para as despesas apresentadas ao BID e cumpriu as normas e 
os procedimentos de aquisição e desembolsos relativos à seleção, à adjudicação, à 
contratação, aos recebimentos e pagamentos de bens, obras e serviços de 
consultoria, bem como observou a qualificação exigida no contrato de empréstimo 
para as despesas financiadas com recursos do BID e da contrapartida local? 

57. Quarta Questão: As obras financiadas com recursos do Contrato nº 
1957/OC-BR estão sendo executadas a um custo razoável e de acordo com os planos 
e as especificações aprovadas nos respectivos contratos? 

58. Quinta Questão: O mutuário adotou providências para saneamento 
das falhas, irregularidades e/ou recomendações de exercícios anteriores da Auditoria, 
do BID ou de outros órgãos? 

59. Sexta Questão: Qual o grau de aderência do sistema de controle 
interno do organismo do executor e/ou coexecutores do Contrato nº 1957/OC-BR a 
cada um dos cinco componentes do modelo Committee of Sponsoring Organizations 
- COSO? 

60. Sétima Questão: Os procedimentos para registro, controle e 
manutenção dos bens adquiridos com recursos do Programa estão em consonância 
com as normas previstas no Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR? 

61. Oitava Questão: Qual o grau de atingimento das metas e objetivos 
do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal? 
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II. ANÁLISE DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

62. A Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal é 
responsável por estabelecer e manter um sistema de controle interno suficiente para 
mitigar os riscos de distorção das informações financeiras e proteger os ativos sob a 
custódia do projeto, incluindo as obras construídas e outros bens adquiridos.  O 
cumprimento dessa responsabilidade requer juízos e estimativas da administração 
para avaliar os benefícios esperados e os custos relativos às políticas e procedimentos 
do sistema de controle interno.  Os objetivos de um sistema de controle interno são 
fornecer à administração uma certeza razoável, embora não absoluta, de que os ativos 
estão protegidos contra perdas decorrentes de usos ou disposições não autorizados, 
de que as transações são realizadas de acordo com as autorizações da administração 
e os termos do contrato e estão adequadamente registradas para permitir a 
elaboração de Demonstrações Financeiras confiáveis. Devido às limitações inerentes 
a qualquer sistema de controle interno, podem ocorrer erros ou irregularidades que 
não sejam detectados.  Além disso, as projeções de qualquer avaliação da estrutura 
de períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os procedimentos possam mostrar-
se inadequados devido a mudanças nas condições, ou que a eficácia da formulação 
e operação das políticas e dos procedimentos possa se deteriorar. 

63. Ao planejar e desenvolver nossa auditoria das Demonstrações 
Financeiras do Programa referentes ao exercício financeiro findo em 31 de dezembro 
de 2014, obtivemos um entendimento do sistema de controle interno vigente. 

64. No que se refere a esse sistema, analisamos o desenho das políticas 
de controle e os procedimentos relevantes, bem como se os mesmos haviam sido 
implementados, e avaliamos o risco de controle para determinar nossos 
procedimentos de auditoria com o propósito de emitir uma opinião sobre as 
demonstrações financeiras do projeto, e não para proporcionar segurança sobre o 
sistema de controle interno, motivo pelo qual não expressamos nossa opinião nesse 
sentido. 

65. Observamos certos aspectos que são descritos no presente relatório 
em conexão com o sistema de controle interno e sua operação, os quais consideramos 
condições que merecem ser informadas, em conformidade com as normas 
internacionais de auditoria.  Essas condições incluem assuntos que chamaram nossa 
atenção no que se refere a deficiências importantes na concepção ou operação do 
sistema de controle interno, que em nossa opinião poderiam afetar adversamente a 
capacidade do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal para registrar, 
processar, resumir e apresentar informações financeiras de forma coerente com as 
afirmações da administração nas demonstrações de fundos recebidos e de 
desembolsos efetuados, bem como de investimentos acumulados.  

66. Uma deficiência significativa é uma condição que merece ser 
informada, em que a concepção ou a operação de um ou mais elementos do sistema 
de controle interno não reduz a um nível relativamente baixo o risco de que possam 
ocorrer erros ou irregularidades em valores que poderiam ser significativos em relação 
às Demonstrações Financeiras do Programa e que poderiam não ser detectados 
oportunamente pelos empregados no desempenho normal das funções para as quais 
foram designados. 
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67. O objetivo da auditoria foi opinar sobre o grau de aderência do sistema 
de controle interno do executor e/ou coexecutores do Contrato nº 1957/OC-BR a cada 
um dos cinco componentes do modelo COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations). 

68. Para tanto, a auditoria analisou as providências adotadas pelo 
Mutuário em relação às ressalvas ao sistema de controle interno do Programa 
registradas no exercício anterior e concluiu que os sistemas de controle interno do 
executor do Contrato nº 1957/OC-BR estão razoavelmente aderentes a cada um dos 
cinco componentes do modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations), 
apresentando, todavia, graves fragilidades que necessitam de providências para 
mitigar ou reduzir os riscos existentes, conforme evidenciam as falhas apontadas 
neste Relatório e nos de exercícios anteriores. 

69. As providências informadas em relação às fragilidades relevantes do 
Sistema de Controle Interno, mediante o Ofício nº 262/2014 - UEGP/ST, foram as 
mesmas apresentadas ao Tribunal quando da informação nº 8/2014-DIAUP/SEMAG 
no âmbito do Processo 18054/2012-TCDF. Na época, tais informações foram assim 
analisadas: 

“ 
... 
Quanto às fragilidades do controle orçamentário e financeiro das ações 
previstas no Programa (C24 e C72); e no cumprimento de prazos para 
atesto, pagamento e lançamento dos registros contábeis, 
orçamentários e financeiros (C95 e C96) 
 
C24 - Fragilidade das  políticas e procedimentos operacionais do processo 
de investimento e alocação de recursos do Programa; 
C72 - Falta de controle adequado sobre o comprometimento do orçamento 
com os processos de aquisição já iniciados, de forma a evitar o estouro do 
orçamento e falta de recursos, como o ocorrido em obras financiadas pelo 
Programa; 
C95 - Descumprimento do prazo de 30 dias, a contar do atesto pelo 
responsável pelo recebimento do material ou medição do serviço, para 
contabilização das liquidações de despesas no sistema contábil, financeiro 
e orçamentário; 
C96 - Ausência de baixa automática dos saldos de empenhos e respectivos 
saldos contábeis, orçamentários e financeiros logo após o registro das notas  
fiscais atestadas pelo responsável pelo recebimento do material ou medição 
do serviço, devido à inobservância do prazo de 30 dias a contar do 
recebimento do bem ou serviço; 
17. Providências da ST: A ST comprovou ter adotado todas as 
providências de sua alçada para incluir a previsão orçamentária no 
orçamento do Distrito Federal, e informou que a inclusão definitiva no 
orçamento extrapola suas competências. Quanto ao terminal de 
passageiros de Santa Maria – Quadra 401, a ST informou que o contrato foi 
cancelado e o projeto está sendo revisto e, oportunamente, será feita nova 
licitação. 
18. Quanto ao cumprimento de prazos para atesto, pagamento e 
lançamento dos registros contábeis, orçamentários e financeiros, a ST 
informou que os fluxos de aquisições do programa contemplam todas as 
fases do processo, bem como de recursos financeiros do contrato de 
empréstimo. Informou ainda estar em andamento elaboração de 
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procedimentos de contabilização e gestão financeira do programa, para 
complementar os existentes.  
19. Análise das providências: Este Tribunal já constatou e concluiu pela 
falta de tempestividade na liquidação das despesas em vários órgãos e 
entidades do DF, em diversos Processos TCDF, tais como: nº 3301/2010 - 
exercício de 2009; nº 35944/2010 - exercício de 2010 e nº 35329/2011 - 
exercício 2011.   
20. Dessa forma, algumas providências necessárias para o saneamento 
dessas fragilidades de controle interno demandariam também ações 
corretivas da Secretaria de Fazenda e de Planejamento, o que já tratado nos 
retrocitados processos deste Tribunal. 
21. Ressalte-se ainda que a Secretaria de Transportes demonstrou, no 
âmbito de sua alçada, a adoção das providências cabíveis para saneamento 
das fragilidades do controle orçamentário, financeiro e de cumprimento dos 
prazos de lançamento da liquidação, de pagamento e da baixa automática 
dos limites orçamentários e financeiros, contudo a avaliação da eficácia das 
medidas adotadas demandam novos exames de auditoria. 
22. Desta forma, considerando que a Secretaria já noticiou as providências 
de sua alçada e as demais providências extrapolam suas competências, 
sugere-se autorizar a próxima auditoria a realizar os testes e exames 
necessários à avaliar a eficácia das medidas adotadas para corrigir as 
fragilidades do controle orçamentário e financeiro das ações previstas no 
Programa (C24 e C72) e no cumprimento de prazos para atesto, pagamento 
e lançamento dos registros contábeis, orçamentários e financeiros (C95 e 
C96).  
23. Os exames deverão ser efetuados na próxima auditoria autorizada por 
intermédio do Processo TCDF nº 28563/2014-e. 
 
24. Ausência de conciliação bancária e de bloqueio de pagamentos em 
duplicidade (C49 e C78) 
 
C49 - Falta de realização de conciliação bancária dos recursos 
internalizados no Brasil pela ST/DF devido à ausência de  acesso à 
movimentação da conta pela UEGP/ST, provocando a existência de saldos 
que não se conciliam com os movimentos ocorridos no exercício, 
comprometendo a fidedignidade dos demonstrativos financeiros do 
Programa; 
C78 - O Sistema que faz os pagamentos do programa (SIGGO) não possui 
mecanismos adequados de bloqueio automático da inclusão de notas fiscais 
em duplicidade;  
 
25. Providências da ST: A ST sugeriu, por intermédio do Ofício nº 
1052/2013-GAB/ST, de 6.9.2013, que o TCDF determinasse à Secretaria de 
Fazenda disponibilizar a conciliação bancária mensalmente à Secretaria e 
Transportes, para que possa atender a recomendação deste Tribunal, uma 
vez que aquela Secretaria não possui acesso tempestivo à movimentação 
das contas do Programa. 
26. Análise das providências:  As providências cabíveis à ST foram 
tomadas, restanto, porém, que a Secretaria de Fazenda forneça os dados 
requeridos tempestivamente. 
27. Assim sendo, quanto à falta de conciliação bancária, devido à 
inexistência de acesso da ST à movimentação diária da conta corrente dos 
recursos do empréstimo e da contrapartida, sugere-se a este Tribunal 
determinar à Secretaria de Fazenda disponibilizar à Secretaria de 
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Transporte - ST a conciliação bancária mensal da movimentação dos 
recursos do Contrato de Empréstimo e da contrapartida e respectivas fontes 
de recursos aprovadas e efetivadas ou disponibilizar os meios necessários 
para que a ST possa realizar essas atividades, haja vista a obrigação 
contratual assumida pelo Distrito Federal no contrato de empréstimo, relativa 
a elaboração mensal, semestral e anual das demonstrações financeiras, as 
quais devem ser acompanhadas da devida conciliação bancária do Fundo 
Rotativo e das demais contas movimentadas. 

28. Quanto à possibilidade de pagamento em duplicidade no Siggo, tal 
situação decorre da fragilidade no sistema, o qual é gerido pela Secretaria 
de Fazenda.  

29. Logo, sugere-se determinar à Secretaria de Fazenda identificar as 
eventuais vulnerabilidades do Siggo, quanto à possibilidade de pagamento 
em duplicidade de notas fiscais e faturas de bens e serviços, bem como 
adotar as providências cabíveis no sentido de impedir esse tipo de 
ocorrência. 

30. Fragilidades nos controles de execução de obras e serviços de 
engenharia (C10, C13,  C22, C25, C27, C32 C43, C92, C97)  
 
C10 – insuficiência dos mecanismos de monitoramento da segurança e 
qualidade das instalações físicas e de execução de obras; 
C13 – descumprimento de  normas legais e operacionais relativas à 
execução e fiscalização de obras e serviços de engenharia; 
C22 - Insuficiente  estrutura ou equipe de Controle Interno ou Compliance 
do Programa; que permita  corrigir  tempestivamente eventuais desvios, 
principalmente em relação à aderência de produtos que necessitam da 
execução de obras e serviços de engenharia; 
C25,  ineficazes  procedimentos operacionais  do acompanhamento físico e 
financeiro das obras e de aprovação da medição de serviços de engenharia; 
C27 e C32 - deficiente política de segregação de funções do Programa, 
principalmente na fiscalização e recebimento de obras e serviços de 
engenharia e nos processos de revisão de cálculos, concentrando diversas 
atividades num único responsável; 
C43 – deficiente processo de verificação da aderência dos produtos do 
Programa aos objetivos propostos, principalmente no recebimento de obras 
rodoviárias e de terminais de passageiros; 
C92/97 - controles inadequados sobre o recebimento tanto em qualidade 
quanto em quantidade dos serviços de execução de obras previstas e 
contratadas. 
31. Providências da ST: Apresentou providências corretivas das 
fragilidades de controle do recebimento e fiscalização de obras e serviços 
de engenharia nos itens C22, C25, C27, C32, C92, informou ter elaborado 
documento “Procedimentos de supervisão – execução e recebimento de 
obras, bens e serviços” que atende as normas internas dos órgãos 
coexecutores, e estão em elaboração procedimentos de contabilização e de 
gestão financeira de obras, que deverão ser utilizados nas próximas obras. 
Quanto às fragilidades na segregações de funções, informou que as 
situações que pudessem comprometer esse princípio estão sendo corrigidas 
com a interveniência da UAG/ST. Relatou ainda o fortalecimento da 
estrutura da UEGP/ST conforme Decreto nº 33.420/2011. Quanto às falhas 
específicas nas obras do terminal de ônibus de Ceilândia – Setor O, 
encaminhou cópia dos termos de recebimento provisório e definitivo.  



 

  Tribunal de Contas do Distrito Federal 

 

 

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras de 2014 - Contrato de Empréstimo BID nº 1957/OC-BR  

 
26 

32. Quanto à insuficiência de mecanismos de monitoramento da segurança, 
da qualidade das instalações e da execução física do programa (C10), a ST 
informou que, após a instalação de equipamentos de fiscalização eletrônica 
pelo DER/DF e a adoção de outras medidas de segurança, houve redução 
do número de acidentes, de acordo com relatórios estatísticos elaborados 
pelo DETRAN/DF. Informou ainda que a UEGP/ST aguarda o envio dos 
projetos pelo DER/DF, relativo ao alargamento das duas pontes e de um 
viaduto, para licitar ainda em 2013.  Sugeriu ainda que o Tribunal 
diligenciasse diretamente os órgãos responsáveis pela solução das 
fragilidades de segurança, no caso DER/DF e DETRAN/DF. 

33. Quanto à deficiente estrutura, o documento elaborado pela ST 
apresentou informações sobre a correção dessa falha, mediante a 
reestruturação da UEGP/ST. Essa Unidade informou ainda que os 
coexecutores estão adotando mudanças nos manuais de procedimentos. 

34. Análise das providências: Conforme relato na auditoria realizada nas 
demonstrações de 2012, o exame das obras e serviços de engenharia 
apontou a insuficiência da estrutura de Controle Interno do Programa.  Da 
mesma forma, na última auditoria concluída em abril/2014, foram 
constatadas novas falhas de controle interno do Programa, em parte 
decorrente da fragilidade dessa estrutura. 

35. Nessa última auditoria, também se apontaram fragilidades no 
recebimento de obras que atendam aos objetivos esperados, tanto de vias 
rodoviárias como de terminais, principalmente em relação a qualidade 
dessas obras e a quantidade dos serviços previstos e executados em 
relação aos projetos básicos e aos executivos.  

36. As auditorias realizadas também apontaram fragilidade na política de 
segregação de funções do Programa, principalmente na fiscalização e 
recebimento de obras e serviços de engenharia e nos processos de revisão 
de cálculos. A segregação de funções consiste na separação de atribuições 
ou responsabilidades entre diferentes pessoas, especialmente as funções 
ou atividades-chave de autorização, execução, atesto/aprovação, registro e 
revisão ou fiscalização.  

37. No caso do Programa, as obras têm, geralmente, um fiscal que realiza 
as atribuições de autorização de serviços extras (apesar de ultrapassar suas 
competências), acompanha a execução de obras e serviços, atesta a fatura 
de pagamento dos serviços executados, registra e fiscaliza os serviços 
executados, situação que, em nosso entendimento, viola esse princípio.  

38. Além da falta de segregação dessas atividades em responsáveis 
diferentes, também não é constatada, em geral, a existência da figura de 
revisor técnico e de supervisor que verifiquem a adequação e correção das 
atividades dos fiscais ora relatados, conforme recomendam as melhores 
práticas de controle interno e de governança. 

39. Quanto à insuficiência de mecanismos de monitoramento da segurança 
das instalações e da execução física do programa (C10), o resultado da 
última auditoria realizada pelo NFO/TCDF, nas obras do PTU 
(Demonstrações financeiras de 2013 - Proc. 36111/2013), evidenciou que a 
instalação das defensas metálicas foi deficiente e também  falta execução 
de itens constantes nas especificações anexas ao Contrato nº 10/2012-
DER/DF, na DF-085 (EPTG), além de  instalação de defensas metálicas em 



 

  Tribunal de Contas do Distrito Federal 

 

 

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras de 2014 - Contrato de Empréstimo BID nº 1957/OC-BR  

 
27 

locais desnecessários  (tem 2.6.2. do Relatório - Anexo B do Processo 
36111/13).  

40. Além disso, de acordo com afirmações da UEGP/ST, algumas medidas 
foram tomadas, mas ainda faltam concluir diversas ações, entre as quais o 
alargamento da ponte e a instalação das defensas metálicas. Desta forma, 
em que pese o esforço da UEGP/SEMOB, conclui-se que as providências 
adotadas e os mecanismos de monitoramento e de correção de falhas ainda 
foram insuficientes para promover a segurança dos motoristas e pedestres 
que utilizam as vias financiadas pelo PTU.  

41. Todavia, devido ao fato de o Processo TCDF nº 9905/14 (NFO) abordar 
o assunto, entendemos não ser necessário outras providências desta Corte 
nestes autos.  

42. Ressalte-se, ainda, a confirmação das providências noticiadas pela ST, 
bem como a eficácia dessas ações demandam novos testes e exames in 
loco, o que deve ocorrer no âmbito do Processo TCDF nº 28563/2014-e. 

43. Fragilidades na definição  dos objetivos, estratégias e diretrizes de 
atuação e do respectivo monitoramento e correção dos desvios (C11) 
 
C11 – baixa qualidade do monitoramento, pois a quase totalidade das obras 
concluídas ou em andamento apresentaram falhas e irregularidades que 
podem comprometer os serviços a serem disponibilizados aos usuários; 
 
44. Providências da ST: O Programa/Projeto deve definir clara e 
formalmente  sua missão, seus  objetivos, suas estratégias e diretrizes de 
atuação, bem como monitorá-los para corrigir eventuais desvios e garantir o 
atingimento dos objetivos, estratégias e diretrizes de atuação. Como 
ocorreram várias mudanças nas ações do programa, os indicadores de 
eficácia e efetividade previstos inicialmente no contrato de empréstimo 
haviam ficado parcialmente comprometidos, sem que houvesse definição 
clara das metas e objetivos a serem atingidos. Contudo, a  ajuda memória 
da missão administrativa realizada com o BID, redefiniu as atividades do 
programa e os resultados e o desempenho do programa são monitorados 
por meio de marco lógico e de relatórios mensais ao BID.  
45. Análise das providências: Com a última Missão do BID, foram 
readequados os investimentos do Programa, redefinindo de forma clara os 
objetivos. Assim, no tocante a essa redefinição, consideram-se suficientes 
as medidas adotadas.  

46. Todavia, no tocante à necessidade de monitoramento adequado que 
permita corrigir tempestivamente eventuais falhas relacionadas a obras e 
serviços de engenharia, entende-se que os controles ainda são 
inadequados. A quase totalidade das obras concluídas ou em andamento 
apresentaram falhas e irregularidades que não foram detectadas pelo 
monitoramento do Programa. 

47. Entretanto, entendemos não serem necessárias outras providências 
desta Corte neste momento, haja vista haver processo específico tratando 
do assunto no NFO (Processo TCDF nº 9905/14).  

48. Além disso, a confirmação das providências noticiadas pela ST, bem 
como a eficácia dessas ações, também podem ser melhor avaliadas na 
próxima auditoria autorizada no âmbito do Processo TCDF nº 28563/2014-
e. 

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=processo&f=detalhes&idprocesso=135264
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=processo&f=detalhes&idprocesso=135264
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=processo&f=detalhes&idprocesso=135264
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49. Ausência de providências efetivas do Programa/projeto para 
saneamento de eventuais falhas apontadas nas auditorias anteriores 
e/ou pelo BID (C9) 
 
50. Providências da ST:  Sobre essa fragilidade identificada ao longo dos 
últimos três exercícios auditados pelo TCDF, as informações apresentadas 
pela ST trataram de medidas corretivas relativas a controle de processos 
(C13), recebimento de obras e serviços de engenharia (C22, C26, C27, C32, 
C92 e C97), monitoramento de riscos de segurança (C10), monitoramento 
do atingimento de metas e objetivos do programa (C11 E C43), cumprimento 
de cláusulas contratuais (C24), controles da movimentação financeira do 
programa (C49), controles orçamentários das obras do programa (C72) e 
fragilidades nos controles de pagamento de despesas em duplicidade (C78) 
e atrasos na contabilização (C95 e C96). 
51. Análise das providências:  Conforme comentário registrado no 
Relatório do Auditor Independente, parágrafos 221, alínea a) e parágrafos 
229 a 232, relativo ao último exercício (demonstrações de 2013, Processo 
TCDF nº 36111/13), constatou-se que, em abril de 2014, apesar das 
providências noticiadas pela Secretaria de Transportes, ainda permaneciam 
numerosas pendências de exercícios anteriores na gestão do programa, 
relativas a execução de obras, demonstrações contábeis e aquisições. Tal 
situação denota que os mecanismos implementados da Secretaria de 
Transportes, para monitoramento e tratamento de falhas e pendências do 
PTU, ainda são insuficientes para corrigir de forma tempestiva e eficaz as 
falhas identificadas e as irregularidades ocorridas na execução do 
Programa. 

52. Quanto à análise das providências da ST especificamente em relação 
às falhas e irregularidades em obras e serviços de engenharia, o Processo 
TCDF nº 9905/14 aborda o assunto, razão pela qual entendemos não serem 
necessárias outras providências nestes autos.  

53. No tocante à análise das providências da ST em relação às demais 
falhas de aquisições, demonstrações financeiras, cumprimento de cláusulas 
contratuais e cumprimento das recomendações de exercícios anteriores, é 
preciso ressaltar que a Secretaria de Transportes ainda não se manifestou 
sobre o último relatório encaminhado ao BID.  

54. Desta forma, sugere-se autorizar que a verificação das providências 
noticiadas pela Secretaria de Transportes ocorra na próxima auditoria de 
recursos externos do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – 
Demonstrações Financeiras de 2014, autorizada no âmbito do Processo 
TCDF nº 28563/2014-e, haja vista a necessidade de testes e exames in loco. 

70. Em 2014, quanto à segregação de funções apontadas nos controles 
C27 e C32, a mudança em relação ao exercício anterior deu-se pela contratação de 
empresa supervisora das obras de engenharia, o consórcio ECOPLAN/SKILL 
(Contrato nº 19/2013) em acréscimo ao fiscal designado para acompanhamento da 
execução da obra. Isso deveria configurar adequada segregação de funções e 
controles duplos no recebimento de cada medição das empresas contratadas para a 
construção de diversos terminais de ônibus (ENGEMIL e SHOX). 

71. No entanto, a solução adotada pelo gestor, de contratar uma empresa 
para reforçar esse controle, não foi capaz de dar eficácia aos controles C27 e C32 no 
exercício sob exame. Da mesma forma, as medidas já implantadas também não foram 
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suficientes para corrigir as fragilidades dos controles C10, C13, C22, C25, C43, C92, 
C97. Isso porque constatou-se, em 2014, novamente, a ocorrência de irregularidades 
em obras e serviços de engenharia, principalmente quanto a construção de terminais 
de ônibus, apontadas nos parágrafos 157 a 164, falhas essas da mesma modalidade 
das que já haviam ocorrido diversas vezes em exercícios anteriores. Isso evidencia 
que os controles citados continuam com graves fragilidades. 

72. Destaque-se, ainda, as falhas encontradas nos processos de 
aquisição, conforme citado nos parágrafos 142 a 151, demonstrando fragilidades nos 
registros contábeis, orçamentários e financeiros (controles C95 e C96). 

73. Quanto às fragilidades do controle orçamentário e financeiro das 
ações previstas no Programa (C24 e C72), a SEMOB comprovou ter adotado todas 
as providências de sua alçada para incluir a previsão orçamentária no orçamento do 
Distrito Federal. Entretanto, no contrato 1957/OC-BR, o Mutuário é o Distrito Federal. 
Em 2014 não se verificou estouro do orçamento e falta de recursos para conclusão de 
obras do Programa (C72). Contudo verificou-se que na preparação da Lei 
Orçamentária de 2015 o DF, originalmente, não inclui recursos do BID para a 
continuidade de obras iniciadas (C24) 

74. Em relação às fragilidades de conciliação bancária e de bloqueio de 
pagamentos em duplicidade (controles C49 e C78), verificou-se que não houve 
mudança quanto ao cenário dos exercícios anteriores, vez que não foi apresentada 
conciliação bancária nas demonstrações financeiras de 2014, nem foi reportada 
qualquer alteração no SIGGO que evitasse o bloqueio de pagamentos em duplicidade. 

75. A respeito do saneamento de eventuais falhas apontadas nas 
auditorias anteriores e/ou pelo BID (controle C9), verificou-se que, em 2014, inúmeras 
pendências permaneciam sem solução efetiva. 

76. A tabela a seguir sumariza os controles considerados frágeis no 
projeto ainda nas demonstrações financeiras do exercício de 2014: 

Controle Descrição 

C9 
O Programa deve adotar providências efetivas para saneamento de 
eventuais falhas apontadas na auditoria anterior e/ou pelo BID 

C10 
Existência de mecanismos de monitoramento da segurança e qualidade 
das instalações e da execução física do Programa 

C11 

O Programa/Projeto deve definir clara e formalmente sua missão, seus 
objetivos, suas estratégias e diretrizes de atuação, bem como monitorá-
los para corrigir eventuais desvios e garantir o atingimento dos objetivos, 
estratégias e diretrizes de atuação 

C13 
O Programa deve possuir Processos Administrativos formalizados e 
suportados por normas 

C22 
O Programa deve possuir estrutura ou equipe de Controle Interno ou 
Compliance 
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C24 

O Programa deve definir políticas e procedimentos operacionais que 
englobem o processo de planejamento da matriz de investimento, 
contendo a avaliação de projetos, processos licitatórios e fornecedores 
habilitados 

C25 

O Programa deve definir políticas e procedimentos operacionais que 
englobem o processo de Desembolso: Acompanhamento 
físico/financeiro da obra, recebimento de notas fiscais e aprovação da 
medição de serviços. Utilização e controle de modalidades de 
pagamento, qualidade da documentação de suporte 

C27 

O programa deve definir organograma formal da estrutura organizacional, 
contemplando definições sobre nível de hierarquia, delegação de 
autoridade e de responsabilidades, observando o princípio da 
segregação de funções. 

C32 

O Programa deve dispor de instrumentos de revisão e/ou supervisão 
periódica (no mínimo mensal), abrangente e independente das principais 
transações, assegurando o monitoramento tempestivo sobre a 
funcionalidade da estrutura de controles em operação a fim de evitar 
transações irregulares ou fraudulentas 

C43 
O Programa deve possuir processo de verificação da aderência das 
decisões, procedimentos e produtos às suas políticas e diretrizes 

C49 

O Programa deve realizar conciliação das contas bancárias 
mensalmente, realizada por pessoa que não tenha participação no 
processo de desembolso, conferindo os valores aprovados para 
desembolso e os efetivamente debitados em conta, considerando ainda 
as devidas fontes de recursos aprovadas e efetivadas 

C78 

O Programa deve possuir sistema que bloqueie automaticamente a 
inclusão de notas fiscais em duplicidade e assegure o preenchimento 
corretos de todos os campos com dados críticos das propostas de 
pagamento (exemplos: data de vencimento, valor, número, fornecedor) 

C92 
O Programa deve possuir Controles adequados sobre o recebimento de 
materiais e/ou serviços 

C95 
As liquidações de despesas devem ser registradas no sistema contábil, 
financeiro e orçamentário no prazo de 30 dias, a contar do atesto pelo 
responsável pelo recebimento do material ou medição do serviço 

C96 

Baixa automática de empenhos e respectivos saldos contábeis, 
orçamentários e financeiros logo após o registro das notas fiscais 
atestadas pelo responsável pelo recebimento do material ou medição do 
serviço, no prazo de 30 dias do recebimento do bem ou serviço 
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C97 
Os bens e serviços adquiridos/recebidos devem ser conferidos no 
momento do recebimento por responsável técnico com capacidade de 
avaliação tanto da quantidade quanto da qualidade 

77. Diante do exposto, reitera-se à Secretaria de Transportes, NOVACAP 
e DER/DF a adoção de medidas adicionais que sejam capazes de tornar eficazes os 
controles internos descritos nas fragilidades C9, C10, C11, C13, C22, C24, C25, C27, 
C32, C43, C49, C78, C92, C95, C96 e C97 pelo atendimento das seguintes 
recomendações: 

a) à UEGP/PTU implementar mecanismos eficazes de tratamento e 
monitoramento de falhas e pendências apontadas pelo BID e por 
órgãos externos e internos de controle e de auditoria. 

b) à UEGP/PTU aperfeiçoar os mecanismos de monitoramento dos 
riscos de segurança e de qualidade das instalações e obras viárias, 
bem como adotar providências urgentes para correção das falhas 
apontadas pela auditoria. 

c) à UEGP/PTU aperfeiçoar os mecanismos de monitoramento do 
cumprimento dos objetivos do Programa, considerando as mudanças 
ocorridas no escopo do programa, em especial das ações e resultados 
relativos ao fortalecimento institucional dos órgãos gestores do 
transporte público, e efetivo aumento da mobilidade dos usuários do 
transporte urbano, em conformidade com o objetivo geral do 
Programa. 

d) à SEMOB, DETRAN/DF e NOVACAP implementar medidas para 
normatização do controle e arquivamento dos processos de 
comprovação de despesas do Programa, bem como revisar as 
normas sobre recebimento de bens e serviços de engenharia e de 
consultoria de forma a assegurar a quantidade e a qualidade das 
aquisições adquiridas e recebidas pelo Programa (vide C22). 

e) à SEMOB, UEGP/SEMOB e UGLs executoras do Programa 
fortalecer os mecanismos de compliance, principalmente de controle 
de qualidade dos projetos de engenharia e de recebimento de obras 
e de serviços de engenharia, implementando controles duplos sobre 
o recebimento de obras e serviços de engenharia, tanto em medições 
parciais como recebimento provisório e final das obras, respeitando 
ainda o princípio da segregação de funções, de forma a assegurar-se 
da quantidade e da qualidade das obras e serviços, conforme 
almejado pelos objetivos do Programas. 

f) à Secretaria de Fazenda encaminhar mensalmente à UEGP/PTU 
cópia dos extratos da conta bancária e da conciliação bancária da 
conta 100-0166799, com o objetivo de viabilizar a gestão financeira 
do fluxo de caixa do Programa, bem como a elaboração dos 
demonstrativos financeiros contratuais por parte da UEGP/PTU; 
g) à UEGP/PTU realizar a conciliação das contas bancárias em 
reais, conferindo os valores aprovados para desembolso e os 
efetivamente debitados em conta. 
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h) à Secretaria de Fazenda identificar as eventuais vulnerabilidades 
do Siggo quanto à possibilidade de ocorrência de pagamento em 
duplicidade de notas fiscais e faturas de bens e serviços e adotar as 
providências cabíveis no sentido de impedir esse tipo de ocorrência, 
por intermédio dos devidos bloqueios no sistema. 

i) à Secretaria de Mobilidade adotar providências para apuração 
das responsabilidades pelas falhas e irregularidades no âmbito de sua 
alçada e comunicar as irregularidades à Corregedoria Geral da 
Secretaria de Transparência e Controle para adoção das providências 
cabíveis junto aos demais órgãos do Distrito Federal. 

78. Entretanto, cumpre informar que, em relação às recomendações “f”, 
“g” e “h”, retro, o TCDF prolatou a Decisão nº 1271/2015, de 07/04/2015, onde 
determinou à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEF/DF que:  

a) identifique eventuais vulnerabilidades do SIGGO quanto à 
possibilidade de pagamento em duplicidade de notas fiscais e de 
faturas de bens e serviços, bem como adote as providências cabíveis 
no sentido de impedir tal impropriedade; e  

b) disponibilize mensalmente à Secretaria de Estado de Mobilidade 
do Distrito Federal – SEMOB/DF a conciliação bancária da 
movimentação dos recursos do empréstimo e da contrapartida 
(Contrato de Empréstimo BID 1957/0C-BR), bem como das 
respectivas fontes de recursos aprovadas e efetivadas, ou os meios 
necessários para que a SEMOB/DF possa realizar essas atividades, 
haja vista a obrigação contratual assumida pelo Distrito Federal, 
relativa à elaboração mensal, semestral e anual das demonstrações 
financeiras 
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III. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA BÁSICAS 

79. A análise das Demonstrações Financeiras Básicas compreendem as 
seguintes dimensões de escopo: Demonstrativo de Fluxo de Caixa e de Investimentos 
Acumulados, Notas Explicativas e Registros de Movimentação do Fundo Rotativo. 

80. Achado III.1: Registros equivocados de despesas de exercícios 
anteriores oriundas de recursos de contrapartida local lançadas no 
Demonstrativo de Investimentos Acumulados. 

81. Critério. O Demonstrativo de Investimentos Acumulados devem 
refletir a situação financeira do projeto e observar as normas e orientações do BID. 

82. Análise e Evidência. Foram contabilizadas despesas pagas, com 
recursos de contrapartida local, em exercícios anteriores (2012 e 2013) no valor total 
de R$ 386.497,17 (US$ 186.922,31). Apesar de esse tipo de despesa não estar em 
consonância com os princípios contábeis atinentes ao regime de caixa, houve acordo 
entre o mutuário e o BID, reconhecendo a elegibilidade de despesas de exercícios 
anteriores quando oriundas de recursos de contrapartida local previstas no Plano de 
Aquisições. Nesses casos, a despesa deve ser registrada no exercício da 
Demonstração Financeira em que for encaminhada a justificativa de gastos, para a 
qual deve constar respectiva não objeção do BID.  

83. No entanto, a UEGP/SEMOB utilizou essa orientação para elaborar o 
Demonstrativo de Fluxo de Caixa, mas não para elaborar o Demonstrativo de 
Investimentos Acumulados, gerando divergência entre os dois demonstrativos. Assim, 
esse último apresenta inconsistências das despesas de contrapartida local registradas 
nas categorias 2, 2.1, 2.2, assim como seus totais, nas colunas “Acumulado no Início 
do Exercício” e “Movimento no Exercício de 2014”. Como exemplo da divergência 
entre os demonstrativos citados, o Demonstrativo de Investimentos Acumulados 
apresenta saldo acumulado no início do exercício e movimento no exercício, 
respectivamente, de US$ 102.078.267,80 e US$ 916.067,94, enquanto o 
Demonstrativo de Fluxo de Caixa apresenta, respectivamente, os valores de US$ 
101.891.345,49 e US$ 1.102.990,25 

84. Em nota explicativa (item 7.1.4 e 11) a UEGP/SEMOB reconhece as 
divergências dos valores e as atribui a erros no Sistema de Informações Gerenciais 
(SIG). 

85. Causa: Aponta-se como causa desse achado a inércia da 
UEGP/SEMOB em exigir o aprimoramento e compatibilização do sistema SIG à 
realidade fática do programa e às exigências do BID.  

86. De fato, as normas e orientações emanadas pelo BID e o Artigo 7.01 
do Contrato de Empréstimo estipulam: 

“O sistema contábil deverá estar organizado de modo a prover a 
documentação necessária para verificar as transações e a facilitar a oportuna 
preparação das demonstrações financeiras e dos relatórios”. 

87. Efeito: Alteração do Demonstrativo de Investimentos Acumulados 
toda vez que for lançada uma despesa de exercício anterior oriunda de recurso de 
contrapartida, comprometendo a fidedignidade dos demonstrativos apresentados, 
uma vez que o procedimento resulta em divergência de valores entre eles. 



 

  Tribunal de Contas do Distrito Federal 

 

 

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras de 2014 - Contrato de Empréstimo BID nº 1957/OC-BR  

 
34 

88. Recomendação: À UEGP/SEMOB que exija da empresa 
gerenciadora o aprimoramento do SIG e a correção das falhas apontadas, de forma a 
observar o regime de caixa e a orientação do BID de que as despesas de exercício 
anteriores devem ser lançadas no exercício em que forem aprovadas pelo BID. 

89. Achado III.2: O mutuário não informou, nas Notas Explicativas, 
as situações que trazem incertezas às demonstrações financeiras de 2014. 

90. Critério. A NBC TA 706 do Conselho Federal de Contabilidade 
determina que as situações que trazem incerteza às demonstrações financeiras 
devem ser informadas nas Notas Explicativas.  

91. Análise e Evidência. Nas demonstrações financeiras de 2014 foram 
constatadas diversas situações que trazem incertezas aos valores registados nos 
demonstrativos de Fluxo de Caixa e Investimentos Acumulados, mas que deixaram 
de figurar nas Notas Explicativas, conforme listado a seguir: 

a) irregularidades na contratação, execução e pagamento de obras e 
serviços da Linha Verde – Adequação Viária da EPTG (lotes 1 e 2) 
executados e pagos nos exercícios financeiros de 2009 e 2010, 
conforme parágrafo 173 do Relatório de Auditoria de 2013; 

b) execução de obras de ciclovias com indícios de superfaturamento 
e erros de medição (Contrato nºs 605/2011, 608/2011, 610/211, 
611/2011), conforme parágrafo 225 do Relatório de Auditoria de 2013; 

c) ausência de comprovação adequada dos pagamentos, falha na 
execução dos serviços e antecipação indevida de pagamento na 
execução de passeios em concreto e suavização de taludes na EPTG, 
Contrato nº 22/2011-DER/DF, conforme parágrafo 226 do Relatório 
de Auditoria de 2013; 

d) deficiente execução de serviços e inexecução parcial do Contrato 
nº 10/2012-DER/DF referente à instalação de defensas metálicas na 
EPTG, conforme parágrafo 228 do Relatório de Auditoria de 2013; e 

e) falhas e irregularidades detectadas nos procedimentos de 
aquisições e execução de obras e serviços de engenharia relativos a 
implantação dos terminais de ônibus de Recanto das Emas I (Contrato 
n.º 04/2014 - ST), Recanto das Emas II (Contrato n.º 05/2014 - ST), 
Riacho Fundo II (Contrato n.º 18/2013 - ST), QNR-Ceilândia (Contrato 
n.º 15/2013 - ST), Gama Leste (Contrato n.º 16/2013 - ST), 
Sobradinho II (Contrato n.º 17/2013 - ST), Samambaia Norte (Contrato 
n.º 02/2014 - ST) e Samambaia Sul (Contrato n.º 03/2014 - ST), 
conforme parágrafos 142 a 164 deste Relatório. 

92. Causa: Inércia da UEGP em reportar as situações de incertezas em 
Notas Explicativas. 

93. Efeito: Compromete a consistência, a transparência e a fidedignidade 
da demonstração financeira aos usuários da informação. 

94. Recomendação: À UEGP/SEMOB que registre nas Notas 
Explicativas as situações que podem trazer incertezas aos valores declarados nas 
demonstrações financeiras, conforme exige a ISSAI 1706 da INTOSAI.   
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95. Achado III.3: O mutuário não apresentou Conciliação Bancária 
junto às Demonstrações Financeiras em 2014. 

96. Critério: A Conciliação Bancária deve acompanhar as 
Demonstrações Financeiras e observar as normas e orientações do BID, conforme 
artigo 7.03 das Normas Gerais do Contrato 1957 OC-BR. 

97. Análise e Evidência. O gestor informa em documento de nome 
“Notas de Elaboração das Demonstrações Financeiras”, como parte integrante do 
Ofício nº 344/2015-GAB/SEMOB, de 13/03/2015, que “não foi possível comparar os 
dados finais da conta corrente, bem como anexar a Conciliação Bancária ao presente 
relatório por não termos recebido a mesma em tempo hábil, necessário para atender 
o prazo final, previsto em contrato, para apresentação das Demonstrações 
Financeiras aos Auditores credenciados pelo BID (artigo 7.03 das Normas Gerais do 
Contrato 1957 OC-BR)”. 

98. Causa: a UEGP/SEMOB depende de pessoal especializado de outros 
órgãos do GDF para realizar a conciliação bancária, tendo dificuldades na requisição 
dos trabalhos, devido a problemas de articulações internos do Mutuário.  

99. Efeito: a ausência ou a conciliação bancária realizada sem a 
documentação analítica suficiente pode trazer incertezas em relação aos pagamentos 
realizados que integram as demonstrações financeiras. 

100. Recomendação: À UEGP/SEMOB solicitar à SEFAZ/DF o 
cumprimento do inteiro teor do item III da Decisão TCDF nº 1271/2015, que trata do 
assunto em tela.  
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IV. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

101. A equipe de auditoria procedeu a análise do cumprimento de 
cláusulas contratuais de caráter contábil e financeiro do Contrato de Empréstimo nº 
1957/OC-BR. 

102. A análise considerou precipuamente as seguintes cláusulas e artigos. 
As Disposições Especiais descritas no Capítulo I, Cláusulas nºs 1.01, 1.02 e 1.04, 
Capítulo II, Cláusulas 2.02(b) e 2.05, Capítulo III, Cláusulas 3.01(b), 3.02, 3.03 e 3.05, 
Capítulo IV, Cláusulas 4.01 a 4.07, e os artigos das Normas Gerais descritas no 
Capítulo III, Artigo nº 3.06(b), Capítulo IV, Artigo nº 4.01, Capítulo VI, Artigos 6.01, 
6.03 e 6.04(b), Capítulo 7, Artigo 7.01, Capítulo 8, Artigos 8.01 e 8.02. O quadro a 
seguir sintetiza essa análise. 

I. Disposições Especiais: 

Cláusula Descrição Forma de Cumprimento 

1.01 
Custo do 
Programa 

O Programa não sofreu alteração oficial no valor do financiamento do BID, 
permanecendo os valores originais. Da parte da UEGP/SEMOB, foi 
apresentada ao BID a revisão 9 do Plano de Aquisições, de agosto/2014 
(não objeção pela CBR 2795/2014), ajustando o Programa às necessidades 
atuais do Sistema de Transporte Público do Distrito Federal, aos prazos 
concedidos e, também, ao definido na Missão Administrativa do BID, 
objetivando viabilizar a conclusão do Programa. Também houve prorrogação 
do último desembolso para 30 de julho de 2015 (não objeção pela CBR 
110/2014). 

1.02 
Valor do 

Financiamento 
Não houve alteração no montante do Programa a ser financiado pelo BID 
US$176.775.000,00. 

1.04 
Recursos 
Adicionais 

O montante contratado a título de contrapartida, equivalente a US$ 
93.110.000.00, não sofreu alteração, após as mudanças ocorridas conforme 
relatado na cláusula 1.01. 

2.01 Amortização 

As amortizações da dívida foram pagas em conformidade com a Cláusula 
2.01 das Disposições Especiais, conforme informações relativas às Ordens 
Bancárias abaixo relacionadas: 

 2014OB19372, de 08.04.2014, no valor de R$7.882.410,30, para o 
pagamento equivalente a U$ 3.550.760 dólares (taxa de conversão de 
2,22) a título de amortização da dívida, com vencimento em 10.04.2014; 

 2014OB59336, de 08.10.2014, no valor de R$8.699.056,41, para o 
pagamento equivalente a U$ 3.550.760 dólares (taxa de conversão de 
2,45) a título de amortização da dívida, com vencimento em 10.10.2014. 

2.02 (b) Juros 

Os juros foram pagos em conformidade com a Cláusula 2.02(b) das 
Disposições Especiais, juntamente com a Comissão de Crédito, conforme 
informações relativas às Ordens Bancárias abaixo relacionadas: 

 2014OB19371, de 08.04.2014, no valor total de R$1.778.820,20, sendo 
R$1.671.906,18 equivalente a U$753.110,89 dólares (taxa de conversão 
de 2,22) a título de juros, com vencimento em 10.04.2014, e R$ 106.914,02 
equivalente a U$48.159,47 dólares (taxa de conversão de 2,22) a título de 
comissão de crédito, além desses valores, destaca-se ainda a 
2014OB19637, no valor de R$ 455,00, de taxas cobradas pelo Banco. 

 2014OB59355, de 8.04.2014, no valor total de R$1.952.600,49, sendo 
R$1.844.352,50 equivalente a U$752.796,94 dólares (taxa de conversão 
de 2,45) a título de juros, com vencimento em 10.10.2014, e R$ 107.792,99 
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equivalente a U$43.997,14 dólares (taxa de conversão de 2,45) a título de 
comissão de crédito, acrescido ainda do valor de R$ 455,00 de taxas 
cobradas pelo Banco. 

2.05 
Comissão de 

Crédito 

Os pagamentos a título de Comissão de Crédito foram efetuados em 
conformidade com a Cláusula 2.05 das Disposições Especiais, juntamente 
com o pagamento de juros, conforme datas das Ordens Bancárias retro 
mencionadas. 

3.01 (b)  
Utilização dos 
Recursos do 

Financiamento 

As obras e serviços realizados no âmbito do Programa foram contratados 
junto a fornecedores brasileiros, obedecendo, até o momento, a Cláusula 
3.01(b) das Disposições Especiais.  

3.03 

Reembolso de 
Despesas a 
Débito do 

Financiamento 

Até 31.12.2014, não foram solicitados reembolsos de despesas a débito do 
financiamento, nos termos da Cláusula 3.03. 

3.05 Fundo Rotativo 
O saldo do Fundo Rotativo tem sido mantido abaixo do valor estipulado (10% 
do valor total do Financiamento, isto é, US$17.677.500,00). Em 31.12.2014, 
a conta do Fundo Rotativo apresentava saldo de US$ 3.840.378,24. 

4.01  

 

Aquisição de bens 
e contratação de 

obras 

 

A 9ª Revisão do Plano de Aquisições foi encaminhada em conformidade com 
a Cláusula 4.01(d)(i), tendo recebido não objeção por meio da CBR – 2795, 
de 08/08/2014. 
 
As aquisições e contratações de obras, no âmbito do Programa, respeitaram 
os Planos de Aquisições apresentados ao Banco, conforme estipula a 
Cláusula 4.01(d)(i), exceto quanto aos fatos registrados neste Relatório: No 
tocante à Cláusula 4.01, alínea (b), das disposições especiais do Contrato 
de Empréstimo, e Artigo 6.01 das Normas Gerais do Contrato, verificou-se o 
seu descumprimento, por proceder à aquisição e principalmente ao 
pagamento de medições parciais na execução de obras em desacordo com 
as especificações técnicas dos projetos básicos e executivos, especialmente 
das obras dos terminais de passageiros de Recanto das Emas I (Contrato 
n.º 04/2014 - ST), Recanto das Emas II (Contrato n.º 05/2014 - ST), Riacho 
Fundo II (Contrato n.º 18/2013 - ST), QNR-Ceilândia (Contrato n.º 15/2013 - 
ST), Gama Leste (Contrato n.º 16/2013 - ST), Sobradinho II (Contrato n.º 
17/2013 - ST), Samambaia Norte (Contrato n.º 02/2014 - ST) e Samambaia 
Sul (Contrato n.º 03/2014 - ST), haja vista que a qualidade e quantidade dos 
serviços de obras encontram-se abaixo dos níveis adequados (parágrafos 
157 a 164). ACHADO V.4 (parágrafos 125 a 127). 

4.02 

 

Manutenção e 
Conservação 

 

O Relatório de Manutenção e Conservação de Obras e Equipamentos–2013, 
onde estão contidas as informações administrativas, técnicas e financeiras 
referentes às atividades de manutenção e obras realizadas durante o ano de 
2013 e a serem realizadas durante o ano de 2014 no sistema rodoviário do 
Distrito Federal, foi entregue consoante a Cláusula 4.02(b); o Banco 
oficializou o cumprimento da referida Cláusula pela CBR-1645/2014. 

Consta do Relatório que, no tocante aos projetos executados no âmbito do 
DER/DF, “as metas anuais são normalmente elaboradas segundo a 
disponibilidade de recursos, dificultando o planejamento de longo prazo das 
necessidades reais das atividades meio e fim”. E que “existe o propósito de 
manutenção”. De acordo com o documento, foram concluídas as obras do 
complexo de viadutos Israel Pinheiro e a DF-085 (EPTG). No entanto, não 
apresenta nenhum plano de manutenção e conversação a respeito dessas 
obras. Do conjugado de informações apresentadas, em que na sua maioria 
nada tinham a ver com as obras financiadas com recursos do BID, extraíram-
se apenas algumas operações pontuais de tapa buraco realizadas na DF-
085 (EPTG), ação que apenas tangencia o que se entende por manutenção 
e conservação. 
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Quanto à NOVACAP e a Secretaria de Mobilidade, a documentação 
apresentada trata apenas de um apanhado de manuais, normativos e 
relatórios de atividades, sem nenhuma vinculação direta com as obras 
financiadas com recursos do BID, além de não trazerem nenhuma ação 
efetiva de manutenção e conservação relativa a essas obras realizadas com 
esses recursos.  

Por fim, a UEGP/SEMOB elaborou um anexo fotográfico das obras 
concluídas, demonstrando a necessidade de melhorias. O Relatório foi 
encaminhado ao DER, DFTRANS, NOVACAP e à Coordenação de 
Terminais, da então Secretaria de Transportes, para tomarem as devidas 
providências quanto à manutenção e conservação. Entretanto, o Relatório 
não demonstra nenhuma ação concreta desses órgãos quanto aos 
problemas encaminhados.   

Apesar de o relatório de manutenção ter sido elaborado, considera-se 
descumprida esta cláusula (ACHADO V.2, parágrafos 111 a 118), tendo 
em vista que não constam ações planejadas e executadas de manutenção 
e conservação. Os efeitos da inércia do mutuário estão demonstrados no 
anexo fotográfico do Relatório.  

4.04  

 

Contratação e 
seleção de 

consultores 

 

As aquisições e contratações de consultorias, no âmbito do Programa, 
respeitaram os Planos de Aquisições apresentados ao Banco, conforme 
estipula a Cláusula 4.01(d)(i), à exceção da contratação e pagamento de 
consultoria do Programa de Comunicação Social e Ambiental do PTU/DF, 
para a qual não foi comprovado, nos respectivos autos, que os serviços 
tenham ocorrido a preços de mercado. ACHADO V.3 (parágrafos 119 a 121) 

4.06 
Acompanhamento 

Avaliação e 
Relatórios 

Relatórios Semestrais de Progresso: Os Relatórios Semestrais foram 
entregues em conformidade com a Cláusula 4.06(i) das Disposições 
Especiais e do Art. 7.03(a)(i) das Normas Gerais do Contrato. 

2013/2ºSem: Relatório Semestral nº 58-encaminhado pelo Ofício nº 
13A/2014-UEGP/ST, datado de 31.01.2014 e analisado pelo Banco 
conforme CBR 382/2014; 2014/1ºSem: Relatório Semestral nº 63-
encaminhado pelo Ofício 134/2014-UEGP/ST, datado de 17.07.2014 e 
analisado pelo Banco conforme CBR 2886/2014; 

O relatório de avaliação final, previsto no item (iii) da cláusula 4.06 deverá 
ser apresentado pelo Mutuário dentro dos 90 dias seguintes ao desembolso 
de 90% dos recursos do Financiamento. No exercício findo de 2014, o 
desembolso ainda estava próximo de 83% do financiamento; portanto, a 
apresentação do relatório de avaliação final somente será verificada na 
próxima auditoria financeira. 

4.07 (b) 
Condições 

especiais de 
execução 

De acordo com o 2º Relatório Semestral de 2014, 100% da renovação da 
frota de ônibus foi concluída em outubro de 2014, totalizando 2.620 veículos 
em operação.  

 

 

 

II. Normas Gerais: 

Artigo Descrição Forma de Cumprimento 

3.06 (b) 

 

Taxa de Câmbio 

 

A taxa de câmbio utilizada para a conversão do valor das despesas em 
moeda local para dólares americanos é a estipulada nas Normas Gerais do 
Contrato de Empréstimo, ou seja, o câmbio de compra da data do 
pagamento, isto é, da Ordem Bancária (OB), e, em se tratando de impostos, 
da Nota de Lançamento (NL). Contudo, constatou-se a existência de 
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pagamentos declarados nas solicitações de desembolso cuja data não 
coincidia com o dia do efetivo pagamento lançado na OB ou NL. As datas 
lançadas de maneira equivocada impactam a taxa de câmbio considerada, 
levando a distorção da conversão dos valores em dólares e inconsistências 
dos valores. ACHADO IV.1 (parágrafos 104 a 110). 

6.01 

 

Disposições 
relativas à 

execução do 
Projeto 

 

Com a alteração promovida pela 9ª atualização do Plano de Aquisições do 
Programa, algumas ações custeadas com recursos de contrapartida 
passaram a ter acompanhamento ex-post por parte do BID. A auditoria não 
identificou alterações feitas no Plano pelo Mutuário, após aprovação pelo 
Banco. Contudo, no que tange à aquisição de bens e contratação de obras, 
conforme consta dos comentários à Cláusula 4.01 das Disposições 
Especiais, verificou-se o seu descumprimento, por não proceder à aquisição 
e principalmente  o recebimento de medições parciais na execução de obras 
em desacordo com as especificações técnicas dos projetos básicos e 
executivos, especialmente das obras dos terminais de passageiros de 
Recanto das Emas I (Contrato n.º 04/2014 - ST), Recanto das Emas II 
(Contrato n.º 05/2014 - ST), Riacho Fundo II (Contrato n.º 18/2013 - ST), 
QNR-Ceilândia (Contrato n.º 15/2013 - ST), Gama Leste (Contrato n.º 
16/2013 - ST), Sobradinho II (Contrato n.º 17/2013 - ST), Samambaia Norte 
(Contrato n.º 02/2014 - ST) e Samambaia Sul (Contrato n.º 03/2014 - ST), 
nas quais a qualidade e quantidade dos serviços encontram-se abaixo dos 
níveis adequados (parágrafos 157 a 164). ACHADO IV.4 (parágrafos 125 a 
127). Em 2014 verificou-se, ainda, atraso no início de obras de reforma dos 
terminais do Núcleo Bandeirante, Guara II, Paranoá e Taguatinga – setor M 
Norte. ACHADO IV.7 (parágrafos 134 a 140) 

6.03 

 

Utilização de Bens 

 

Em inspeção realizada pela equipe de auditoria, verificou-se que a maioria 
dos equipamentos de monitoramento de poluição de ar e sonora não estão 
em efetiva utilização (12 equipamentos encontram-se guardados no 
almoxarifado do IBRAM e 3 Kits Analisadores de Pressão Sonora foram 
devolvidos ao fornecedor para manutenção), de acordo com os objetivos e 
finalidades do Contrato de Empréstimo (ver parágrafos 166 a 177). 
ACHADO IV.5 (parágrafos 128 a 130). 

6.04 
Recursos 
Adicionais 

Pelo Ofício nº 60/2014-UEGP/ST, de 31.03.2014, o Mutuário apresentou ao 
Banco os valores referentes à contrapartida local para o exercício de 2014 
(previsão orçamentária, constante da Lei nº 5.289, de 30.12.2013). O Banco 
deu não-objeção ao encaminhamento do ofício pela CBR 1641/2014, de 
13/05/2014. 

7.01 e 
7.02 

 

Controle Interno e 
Registros 

Tanto a UEGP/SEMOB quanto as UGLs apresentam estrutura de controle 
interno razoável para a gestão e implementação do Programa. Entretanto, 
possuem várias graves fragilidades. Dentre as fragilidades, destacam-se: 

 Gestão financeira e orçamentária; 

 Gestão dos riscos e dos controles; 

 Acompanhamento, fiscalização e monitoramento de obras e 
serviços de engenharia; 

 Segregação de funções; 

 Revisão de informações e documentos do Programa. 
ACHADO IV.6 (parágrafos 131 a 133) 

7.03 (iii) 
Estados 

Financeiros do 
Programa 

Por intermédio do Ofício nº 386/2014-UEGP/ST, foram encaminhadas ao 
Banco as Demonstrações Financeiras do exercício findo de 2013, com o 
Relatório da Auditoria (e seus anexos) do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, na qualidade de Auditor Independente. Por meio da CBR 3763/14, 
de 29/11/2014, o BID considerou por cumprida a apresentação do Relatório 
de Auditoria referente ao exercício de 2013. No entanto, elencou 
providências para fornecer esclarecimentos em relação aos parágrafos 41, 
43, 172, 173, 221, alíneas “a” a “l”, 222, alíneas “c” a “e”, 223, alíneas “a” a 
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“b” e 224 a 232 do referido relatório de auditoria. Essas providências foram 
analisadas no capítulo de pendências do presente relatório.  

8.01 
Compromisso 

relativos a 
gravames 

Não foi informado à equipe de auditoria, nem foi encontrado nos trabalhos 
de auditoria, qualquer tipo de gravame estabelecido no âmbito do contrato. 

8.02 
Isenção de 

impostos (parte 
final do parágrafo) 

Foram localizados pagamentos de impostos, em 2014, com recursos do BID 
(fonte 136). 
O BID, por intermédio da CBR 3888/13, devido a mudanças internas nas 
políticas do Banco, flexibilizou o cumprimento da cláusula contratual ao 
permitir ao Mutuário que, nos pagamentos efetuados a partir de 01 de 
outubro de 2013, considerasse 100% de recursos BID (inclusive impostos) e 
0% de Aporte Local, ou seja, as faturas poderiam ser pagas integralmente 
na Fonte 136 (BID). 

103. Ante o exame analítico das cláusulas contratuais, constataram-se os 
seguintes achados. 

104. Achado IV.1: Descumprimento do Artigo 3.06(b) das Normas 
Gerais, em virtude da utilização de taxa de câmbio diversa daquela do dia do 
efetivo pagamento. 

105. Critério: Artigo 3.06(b) das Normas Gerais do Contrato de 
Empréstimo. 

106. Análises e Evidências: Constatou-se a existência de pagamentos 
declarados nas solicitações de desembolso cuja data não coincidia com o dia do 
efetivo pagamento lançado na ordem bancária (OB) ou nota de lançamento (NL). A 
tabela abaixo demonstra os itens das solicitações de desembolso (SD) que 
apresentaram divergências cambiais. 

107. Causas: Falha na emissão, revisão e supervisão das datas de 
pagamentos das Solicitações de Desembolsos. 

Item SD  Cat. 
Nº do 
Contrato 

Descrição 
Data de  
Pgto. 

Relatada 

Taxa de 
Câmbio 
Relatada 

 Fonte  
Data da 
OB/NL 

Nº da 
OB/NL 

Taxa 
de 

Câmbio 
Correta 

23 56 1.2 025/2008 Pag. Ref. IRRF da 62ª MED  03/04/2014 2,2805 LOCAL 04/04/2014 2014OB18964 2,2414 

35 56 2.2 605/2011 Reaj. Ref. 10ª MED 25/02/2014 2,3361 LOCAL 20/03/2014 2014NL01512 2,3414 

36 56 2.2 605/2011 Pag. Ref. Reaj. da 10ª MED 25/02/2014 2,3361 LOCAL 20/03/2014 2014OB00957 2,3414 

37 56 2.2 605/2011 Pag Ref.  Med. de Jul/13 25/02/2014 2,3361 LOCAL 20/03/2014 2014NL01508 2,3414 

38 56 2.2 605/2011 Pag. Ref. Med. de Jul/13 25/02/2014 2,3361 LOCAL 20/03/2014 2014OB00958 2,3414 

39 56 2.2 610/2011 Pag. Ref. produto da 7ª MED 25/02/2014 2,3361 LOCAL 25/03/2014 2014OB01035 2,3118 

40 56 2.2 610/2011 Pag. Ref. Impostos da 7ª MED  25/02/2014 2,3361 LOCAL 25/03/2014 2014NL01665 2,3118 

34 57 1.2 025/2008 Pag Reaj. dos Serv. da 65ª MED  21/07/2014 2,2232 BID 22/07/2014 2014OB41804 2,2123 

124 57 2.1 018/2013 Pgto. INSS 06/06/2014 2,2439 LOCAL 09/06/2014 2014OB33184 2,2330 

24 58 2.1 005/2014 Pag. Ref. IRRF 2ª MED 28/08/2014 2,2493 LOCAL 29/08/2014 2014OB51437 2,2390 

16 60 2.1 003/2014 Pgto. Ref. INSS da 1ª MED. 16/10/2014 2,4763 LOCAL 17/10/2014 2014OB61497 2,4470 

5 62 2.1 003/2014 Pag. Ref. Serv. 2ª MED 14/11/2014 2,6129 BID 17/11/2014 2014OB67333 2,6029 

109 64 2.1 018/2013 Pag. Ref. Compl. Serv. 9ª MED 29/12/2014 2,6777 BID 30/12/2014 2014OB77872 2,6556 
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108. Efeitos: As datas lançadas de maneira equivocada impactam a taxa 
de câmbio considerada no dia do pagamento, levando a distorção da conversão dos 
valores em dólares nos demonstrativos. 

109. Proposições: À UEGP/SEMOB que aprimore a revisão do dia em que 
as despesas foram efetivamente pagas, atentando para as datas das OBs ou NLs que 
dão amparo aos pagamentos, principalmente, quando há eventual cancelamento e 
pagamento posterior, em outra OB ou NL.  

110. Benefícios Esperados: Conversão e lançamento dos valores em 
dólares de maneira correta e fidedigna nos demonstrativos financeiros.  

111. Achado IV.2: Descumprimento da Cláusula 4.02 das Disposições 
Especiais, tendo em vista a ausência de ações planejadas e periódicas de 
manutenção e conservação. 

112. Critério: Cláusula 4.02 das Disposições Especiais do Contrato de 
Empréstimo. 

113. Análises e Evidências: Embora o mutuário tenha apresentado o 
Relatório de Manutenção e Conservação de Obras e Equipamentos (2013) com 
muitas informações (mais de 500 páginas), muito pouco foi executado em relação a 
conservação e manutenção das obras financiadas com recursos do BID. Apenas o 
DER/DF reportou realizar operações pontuais de tapa buraco na DF-085 (EPTG). 
DFTRANS, NOVACAP e SEMOB não apresentaram nenhuma medida concreta de 
conservação e manutenção das obras realizadas com recursos do BID. 

114. De positivo destaca-se o anexo registro fotográfico realizado pela 
UEGP/SEMOB, que demonstra problemas de conservação e manutenção das obras. 
Esse anexo foi encaminhado ao DER/DF, DFTRANS, NOVACAP e à Coordenação 
de Terminais da SEMOB, mas não foram reportadas ações desses órgãos para sanar 
os problemas reportados. 

115. Causas: Inércia do mutuário em adotar plano de manutenção e 
conservação para as obras custeados com recursos do BID, em atendimento às 
cláusulas contratuais. 

116. Efeitos: Deterioração das obras do Programa, prejudicando a 
utilização pelos usuários, descumprindo ainda compromisso contratual junto ao 
agente financiador.  

117. Proposições: Ao DER/DF, DFTRANS, NOVACAP e SEMOB que 
elaborem um plano de conservação e manutenção das obras do PTU. 

118. Benefícios Esperados: Melhoria da qualidade e da vida útil dos 
produtos oferecidos à população. 

119. Achado IV.3: Descumprimento da Cláusula 4.04 das Disposições 
Especiais, em virtude da ausência de comprovação de que a contratação e o 
pagamento de consultoria do Programa de Comunicação Social e Ambiental do 
PTU/DF foi realizada a preço de mercado.  

120. Critério: Cláusula 4.04 das Disposições Especiais do Contrato de 
Empréstimo. 

121. Análises e Evidências: O desdobramento desse achado foi 
detalhado nos parágrafos 152 a 154. 
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122. Achado V.2: Não comprovação nos autos que os serviços 
relativos ao primeiro termo aditivo do Contrato nº 009/2010, de 04/02/2013, 
assinado entre o Distrito Federal e a empresa GRECCO Consultoria Atitude & 
Pensamento Estratégico para desenvolver os “Serviços de Comunicação Social 
e Ambiental do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal”, tenham 
sido contratados a preços de mercado. 

123. Critério: Cláusula 4.01 das Disposições Especiais e do Artigo 6.01 
das Normas Gerais 

124. Análises e Evidências: O desdobramento desse achado foi 
detalhado nos parágrafos 152 a154. 

125. Achado IV.5: Descumprimento da Cláusula 4.01 das Disposições 
Especiais e do Artigo 6.01 das Normas Gerais, em virtude de proceder à 
aquisição e principalmente ao pagamento medições parciais de execução de 
obras em desacordo com as especificações técnicas dos projetos básicos e 
executivos, especialmente das obras dos terminais de passageiros de Recanto 
das Emas I (Contrato n.º 04/2014 - ST), Recanto das Emas II (Contrato n.º 05/2014 
- ST), Riacho Fundo II (Contrato n.º 18/2013 - ST), QNR-Ceilândia (Contrato n.º 
15/2013 - ST), Gama Leste (Contrato n.º 16/2013 - ST), Sobradinho II (Contrato n.º 
17/2013 - ST), Samambaia Norte (Contrato n.º 02/2014 - ST) e Samambaia Sul 
(Contrato n.º 03/2014 – ST). 

126. Critério: Cláusula 4.01 das Disposições Especiais e do Artigo 6.01 
das Normas Gerais 

127. Análises e Evidências: O desdobramento desse achado foi 
detalhado nos parágrafos 157 a 164. 

128. Achado IV.6: Descumprimento do Artigo 6.03 das Normas Gerais, 
em virtude da utilização parcial de equipamentos de monitoramento e poluição 
de ar adquiridos com recursos do BID. 

129. Critério: Artigo 6.03 das Normas Gerais do Contrato de Empréstimo. 

130. Análises e Evidências: Essa falha encontra-se melhor detalhada nos 
parágrafos 166 a 177. 

131. Achado IV.7: Descumprimento do Artigo 7.01 e 7.02 das Normas 
Gerais, em virtude de fragilidades verificadas no Sistema de Controle Interno.  

132. Critério: Artigo 7.01 e 7.02 das Normas Gerais do Contrato de 
Empréstimo. 

133. Análises e Evidências: O desdobramento desse achado foi 
detalhado no capítulo II - ANÁLISE DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO deste 
Relatório. 
 
134. Achado IV.8: Descumprimento do Artigo 6.01 das Normas Gerais, 
em virtude da não disponibilização oportuna de recursos humanos para a 
diligente execução do Projeto. 

135. Critério: Artigo 6.01 das Normas Gerais do Contrato de Empréstimo. 
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136. Análises e Evidências: Em 2014, não se encontrou qualquer 
pagamento para contratos de reforma de terminais, embora tenham sido assinados 
em meados do exercício 2014. A tabela a seguir sumariza essas situações: 

Contrato Empresa Data da 
assinatura 

Objeto 

09/2014 CONTARPP 15/07/2014 Reforma de terminal no Núcleo Bandeirante 

11/2014 ENGEMIL 15/07/2014 Reforma do terminal do Guará II 

12/2014 ENGEMIL 15/07/2014 Reforma do terminal do Paranoá 

13/2014 ENGEMIL 15/07/2014 Reforma do terminal de Taguatinga – Setor 
M Norte 

137. Tais obras fazem parte do Plano de Aquisições em vigor e tiveram 
sequer a 1ª Medição paga em 2014.  

138. Causas: Planejamento inadequado da alocação de recursos ao 
Programa. De fato, a UEGP/SEMOB informou, mediante o Ofício nº 115/2015 – 
UEGP/SEMOB, que “um evento que atrasou o início das obras foi a emissão das 
Ordens de Serviços, que depende da designação dos auditores dos contratos, e 
ocorreu em 24/09/2014 para o contrato 09/2014 e em 14/10/2014 para os contratos 
11/2014, 12/2014 e 13/2014. 

139. Efeitos: Atraso no início das obras de reforma de terminais, 
prejudicando o ininterrupto andamento do Programa.  

140. Proposições: à SEMOB/DF que planeje adequada e 
antecipadamente a alocação de recursos humanos suficientes para evitar atrasos e 
interrupções no Programa, de modo a cumprir os compromissos contratuais 
assumidos pelo Distrito Federal. 
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V. ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES E OBRAS 

141. Nesta sessão analisa-se os procedimentos adotados pelo Mutuário 
para realizar aquisições e obras no exercício de 2014. 

A. Procedimentos de Aquisições 

142. Achado V.1: A documentação comprobatória das despesas 
registradas nas Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2014 apresenta 
inconsistência entre os dados declarados nas Solicitações de Desembolso enviadas 
ao BID e os comprovantes encontrados nos processos de aquisição e de pagamento 
das despesas do Contrato de Empréstimo. 

143. Critério: Os documentos acostados aos processos devem refletir 
adequadamente os fatos ocorridos e inseridos nas Solicitações de Desembolso 
enviadas ao BID e nas demonstrações financeiras do Contrato de Empréstimo.  

144. Análise e Evidência: A tabela a seguir resume as situações onde não 
se localizaram nos processos de pagamento documentos que comprovassem o 
pagamento das despesas apresentadas ao BID para desembolso: 

Contrato Objeto Processo Empresa 
Documentação 

não comprovada 
Solicitação de 
Desembolso 

15/2013 Construção 
Terminal de 
QNR-
Ceilândia 

090.000.755 
/2014 

 

SHOX Pagamentos 
relativos à 9ª 
Medição e aos 
reajustes da 6ª, 7ª, 
8ª e 9ª Medições 

64, itens 28 a 52 

16/2013 Construção 
terminal 
Gama Leste 

090.000.757 
/2014 

SHOX Pagamentos 
relativos â 8ª e 9ª 
Medições, e dos 
reajustes da 6ª, 7ª, 
8ª e 9ª Medições 

63, itens 15 a 18 
e 64, itens 53 a 
72 

17/2013 Construção 
terminal 

Sobradinho II 

090.000.756 
/2014 

SHOX Pagamentos 
relativos à 2ª 
Medição (principal, 
ISS e IRRF) e ao 
reajuste da 8º 
Medição (principal) 

57, itens 99 a 
101 e 64, item 
74 

18/2013 Construção 
terminal 
Riacho 
Fundo II 

090.000.424 
/2014 

SHOX Pagamento do 
reajuste da 6ª 
Medição, e 
Complemento da 9ª 
Medição 

64, itens 98 e 
109 

02/2014 Supervisão 
de obras em 
construção 

090.003.197 
/2014 

Consórcio 
Ecoplan / 
Skill 

Pagamentos 
relativos às 4ª, 5ª, 
6ª, 7ª, 8ª e 9ª 
Medições SKILL e 
4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª 
Medições 
ECOPLAN 

63, itens 23 a 58 
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03/2014 Construção 
do terminal 
Samambaia 
Sul 

090.001.393 
/2014 

SHOX Pagamentos 
relativos à 3ª 
Medição 

63, itens 11 a 14 

04/2014 Construção 
terminal 
Recanto das 
Emas 1 

090.001.394 
/2014 

ENGEMIL Pagamentos 
relativo à 5º 
Medição 

64, itens 7 a 10 

145. Foram identificadas outras situações onde a data de pagamento 
reportada pela UEGP/SEMOB não reflete adequadamente a data do efetivo 
pagamento da despesa. Exemplifica-se na tabela seguinte algumas dessas situações: 

Contrato Objeto Processo Empresa Despesa 

Data de 
pagamento 
reportada 
pela UEGP 

Data do 
efetivo 

pagamento 
da despesa 

05/2014 Construção 
terminal 
Recanto 

das Emas 2 

090.001.395 
/2014 

ENGEMIL Pagamento 
referente 

ao IRRF da 
2ª Medição 

28/08/2014 29/08/2014 

25/2008 Gerenciado
ra do 

projeto 

090.000.033 
/2014 

Arcadis / 
Logos 

Pagamento 
referente 

ao IRRF da 
62ª 

medição 

03/04/2014 04/04/2014 

146. Foram identificadas outras situações onde a data de liquidação da 
despesa é anterior à emissão da nota fiscal a ser liquidada, evidenciando falha no 
cumprimento do art. 61 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro 2010, conforme:  

“A liquidação de despesa por fornecimento de material ou prestação 
de serviços terá por base as condições estabelecidas na licitação ou 
ato de sua dispensa, em cláusulas contratuais, ajustes ou acordos 
respectivos, e nos comprovantes da efetiva entrega e recebimento de 
material, ou de prestação do serviço ou execução da obra. 

Parágrafo único. Para a liquidação da despesa, é indispensável 
constar do processo: 

I – ...; 

II – atestado de recebimento do material, de prestação do serviço ou 
de execução da obra, emitido por agente credenciado, na primeira 
via do documento fiscal, salvo nos casos previstos no §1º do artigo 
64; 

147.  Exemplifica-se na tabela seguinte algumas dessas situações: 
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Contrato Objeto Processo Empresa 
Nº da Nota 

Fiscal 
Data da 

Nota Fiscal 
Data da 

liquidação 

15/2013 

Construção 
Terminal de 
QNR-
Ceilândia 

090.000.755 
/2014 

 

SHOX 

1078 25/03/2014 28/04/2013 

1094 13/05/2014 27/05/2013 

148. Outro problema identificado na liquidação de despesa foi a remissão 
equivocada da identificação da nota fiscal liquidada. 

Contrato Objeto Processo Empresa Despesa 
Nº da Nota 

Fiscal 
Liquidada 

Nº da Nota 
fiscal 

referente ao 
serviço 

prestado 

18/2013 Construção 
terminal 
Riacho 
Fundo II 

090.000.424 
/2014 

SHOX 
Pagamento 
relativo à 2º 

Medição 
1076 1093 

17/2013 Construção 
terminal 
Sobradinho 
II 

090.000.756 
/2014 

SHOX 
Reajuste 

da 8ª 
Medição 

1121 1218 

17/2013 Construção 
terminal 
Sobradinho 
II 

090.000.756 
/2014 

SHOX 
Reajuste 

da 9ª 
Medição 

1121 1246 

149. Outra modalidade de erro encontrada na liquidação da despesa foi na 
indicação da medição do serviço que estava sendo atestada. 

Contrato Objeto Processo Empresa Despesa ocorrida Despesa Liquidada 

02/2014 Supervisão 
de obras 
em 
construção 

090.003.197 
/2014 

Consórcio 
Ecoplan / 
Skill 

IRRF da 2ª 
Medição 

IRRF da 3ª Medição 

150. Em outras situações, a ordem bancária que constava no processo de 
pagamento não era a ordem bancária efetivamente utilizada no pagamento da 
despesa. Listam-se a seguir alguns exemplos:  

Contrato Objeto Processo Empresa Despesa 
OB 

constante 
no processo 

OB utilizada 
para 

pagamento 
da despesa 

18/2013 Construção 
terminal 
Riacho 
Fundo II 

090.000.424 
/2014 

SHOX 
Pagamento 
relativo à 2º 

Medição 

2014OB 
32935 

2014OB 
33184 
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25/2008 Gerenciado
ra do 

projeto 

090.000.033 
/2014 

Arcadis / 
Logos 

Pagamento 
relativo ao 
reajustes 

da 65ª 
medição 

2014OB 

41768 

2014OB 

41804 

25/2008 Gerenciado
ra do 

projeto 

090.000.033 
/2014 

Arcadis / 
Logos 

Pagamento 
relativo à 

62ª 
medição 

2014OB 

18807 

2014OB 

18964 

151. Também foram encontradas ordens bancárias que referenciavam 
notas fiscais que não correspondiam à despesa paga. Lista-se abaixo um exemplo: 

Contrato Objeto Processo Empresa Despesa 

Nº da Nota 
Fiscal 

apontada na 
Ordem 

Bancária 

Nº da Nota 
fiscal 

referente ao 
serviço 

prestado 

17/2013 Construção 
terminal 
Sobradinho 
II 

090.000.756 
/2014 

SHOX 
Reajuste 

da 9ª 
Medição 

1248 1246 

152. Achado V.2: Não comprovação nos autos que os serviços 
relativos ao primeiro termo aditivo do Contrato nº 009/2010, de 04/02/2013, 
assinado entre o Distrito Federal e a empresa GRECCO Consultoria Atitude & 
Pensamento Estratégico para desenvolver os “Serviços de Comunicação Social 
e Ambiental do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal”, tenham 
sido contratados a preços de mercado. 

153. Critério: Comprovação que os serviços relativos ao primeiro termo 
aditivo do Contrato nº 009/2010 foram prestados a preço de mercado. 

154. Análise e Evidência: o detalhamento das evidências desse achado 
encontra-se descrito nos parágrafos 278 a 289. 

 

B. Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia 

155. O resultado analítico da fiscalização do NFO/TCDF foi submetida à 
manifestação do gestor por meio da Nota de Auditoria nº 18.  

156. As principais falhas e irregularidades constatadas na execução de 
obras e serviços de engenharia foram, em síntese, as seguintes.  

157. Achado V.3 – Ausência de projetos e outros elementos fundamentais 
(memoriais e especificações), relativos a execução das obras dos terminais de 
passageiros do Recanto das Emas I (Contrato n.º 04/2014 - ST), Recanto das Emas 
II (Contrato n.º 05/2014 - ST), Riacho Fundo II (Contrato n.º 18/2013 - ST), QNR-
Ceilândia (Contrato n.º 15/2013 - ST), Gama Leste (Contrato n.º 16/2013 - ST), 
Sobradinho II (Contrato n.º 17/2013 - ST), Samambaia Norte (Contrato n.º 02/2014 - 
ST) e Samambaia Sul (Contrato n.º 03/2014 - ST), em desacordo com inciso IX do art. 
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6º e art. 7º da Lei 8.666/1993; OT – IBR 001/2006 do IBRAOP, conforme parágrafos 
82 a 109 do anexo B. 

158. Achado V.4 – Ausência de estudo de alternativas para terraplenagem 
do Terminal QNR Ceilândia – Contrato n.º 15/2013 – ST, em desacordo com os 
requisitos do art. 12 da Lei n.º 8.666/1993 e com os princípios da economicidade, da 
eficiência e da razoabilidade, bem como com as boas práticas da engenharia, 
conforme parágrafos 110 a 124 do anexo B. 

159. Achado V.5 – Fragilidades e inconsistências nos registros das 
medições, possibilitando antecipação de pagamentos, relativas ao Contrato nº 
03/2014 – ST - Terminal Samambaia Sul, em desacordo com o art. 64 do Decreto 
distrital n.º 32.598/2010; inciso IX do art. 6º e arts. 60 e 113 da Lei nº 8.666/1993; bem 
como os princípios da transparência, economicidade, eficiência e razoabilidade, 
conforme parágrafos 125 a 146 do anexo B. 

160. Achado V.6 – Inconsistências na determinação dos quantitativos 
aditados, relativos ao Contrato n.º 17/2013 – ST- Terminal Sobradinho II, em 
desacordo com o disposto no art. 41 do Decreto distrital nº 32.598/2010 e com o 
princípio da economicidade, conforme parágrafos 147 a 162 do anexo B. 

161. Achado V.7 – Desconformidade entre serviços contratados e os 
efetivamente executados, em desacordo com os incisos IX e X do art. 6º e art. 113 da 
Lei nº 8.666/93; princípio da economicidade; art. 41 do Decreto distrital nº 
32.598/2010; Condições Gerais dos Contratos n.º 18/2013 – ST- Terminal Riacho 
Fundo II e Contrato n.º 15/2013 – ST- Terminal QNR Ceilândia, conforme parágrafos 
163 a 188 do anexo B. 

162. Achado V.8 – Execução de serviços com alterações de itens do 
projeto sem formalização de termo aditivo, acarretando prejuízo ao erário na execução 
do Terminal Riacho Fundo II e na execução do Terminal Gama Leste, dentre outras 
irregularidades, em desacordo com arts. 60, 65 e 113 da Lei nº 8.666/1993; art. 41 do 
Decreto nº 32.598/2010; Decisão nº 820/1997 - TCU e Acórdãos nºs 1257/2004, 
1321/2004, 195/2005, todos do Plenário; Projeto executivo de pavimento em concreto; 
item 60 das Condições Gerais dos Contratos n.º 16/2013 e n.º 18/2013, conforme 
parágrafos 189 a 243 do anexo B. 

163. Achado V.9 – Deficiências da execução dos serviços, relativas a 
serviços executados de forma incompleta ou deficiente, bem como itens danificados, 
que podem comprometer a qualidade final dos Terminais de ônibus e as respectivas 
vidas úteis, em desacordo com os incisos I e II do art. 78 e art. 69 da Lei nº 8.666/1993; 
Norma DNIT nº 061/2004-TER/Pavimento Rígido – Defeitos – Terminologia; boas 
práticas de engenharia; projetos de engenharia, conforme parágrafos 269 a 279 do 
anexo B. 

164. Achado V.10 – Não atendimento de critérios de acessibilidade nos 
terminais de passageiros do Recanto das Emas I e II,  Riacho Fundo II, QNR-
Ceilândia, Gama Leste, Sobradinho II, Samambaia Sul e Norte, tais como ausência 
de piso tátil direcional2; ausência de piso tátil de alerta nos rebaixamentos (calçadas 

                                                 

2 O piso tátil direcional é responsável por indicar o caminho a ser percorrido em espaços 

amplos. Nos terminais visitados, somente foi observado piso tátil de alerta nas laterais da 

plataforma. 
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e rampa de acesso à estação); ausência de rota acessível ligando o estacionamento 
de veículos e o terminal de ônibus; tampa de caixa desnivelada com o piso, podendo 
representar um obstáculo; ausência de entrada independente para os sanitários 
acessíveis;  sanitários acessíveis localizados dentro dos banheiros de uso coletivo, 
cujas portas de acesso têm sentido de abertura para “dentro”; e acionamento da 
descarga localizado em altura superior a 1,00m do piso acabado,  em desacordo com 
a Norma ABNT NBR 9050, Leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00; arts. 66, 67 e 69 da Lei 
nº 8.666/1993; Decreto nº 5.296/04; Decreto Legislativo nº 186/08; Lei Distrital nº 
2105/98; Decreto Distrital nº 199145/98; Decisão TCDF nº 6307/2012; princípios da 
igualdade, da dignidade da pessoa humana e da liberdade, conforme parágrafos 281 
a 291 do anexo B. 

165. Os desdobramentos desses achados constam do anexo à Nota de 
Auditoria nº 18, sobre a qual o gestor já apresentou manifestação, conforme Ofício nº 
110/2015 UEGP/SEMOB e Ofício nº 115/2015 UEGP/SEMOB. A análise da 
manifestação do gestor quanto aos achados V.3 a V.10 encontra-se no Anexo B – 
Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia.  
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VI. ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A REGISTRO, 
CONTROLE, MANUTENÇÃO E EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS BENS 
ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PROGRAMA 

166. Ao final do exercício de 2013 foram adquiridos 23 equipamentos de 
monitoramento de poluição de ar e sonora, com recursos do contrato de empréstimo 
(Componente 3 - Fortalecimento Institucional, item 3.3 - Apoio à Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente).  

167. Os bens adquiridos foram os seguintes: 1 equipamento para medição 
ambiental (modelo Vantage PRO2), 2 kits amostradores de alto volume de partículas, 
de 100VAC (modelo TE-6070), 2 kits analisadores de gás H2S/S02/NO2 (modelo 
Multirae Lite), 2 kits analisadores de gás (modelo E5500-5), 2 monitores de partículas 
(modelo DUSTTRAK) e 14 Kits Analisadores de Pressão Sonora (modelo SVAN955). 

168. Em 2014, os bens foram registrados (inventariados) pela SEMOB, 
com os respectivos números de tombamento, e depois foram cedidos ao Instituto 
Brasília Ambiental - IBRAM. 

169. Em inspeção realizada pela equipe de auditoria, constatou-se que, 
dentre esses equipamentos, 11 Kits Analisadores de Pressão Sonora (modelo 
SVAN955) estão sob responsabilidade da Gerência de Fiscalização de Controle da 
Poluição Sonora e Atmosférica, enquanto o restante está sob responsabilidade da 
Gerência de Monitoramento da Qualidade Ambiental e Gestão dos Recursos Hídricos. 

170. A inspeção não verificou problemas de registro, controle ou 
manutenção dos bens.  

171. Achado VI.1 – Equipamentos de monitoramento de poluição de 
ar e sonora não estão sendo utilizados de acordo com as finalidades do 
Programa. 

172. Critério: Os equipamentos adquiridos com recursos do Programa 
devem ser utilizados de acordo com as finalidades acordadas no Contrato de 
Empréstimo nº 1957 OC/BR. 

173. Análise e Evidência: Quanto à utilização dos bens de acordo com as 
finalidades do Programa, verificou-se que apenas os 8 Kits Analisadores de Pressão 
Sonora alocados na Gerência de Fiscalização de Controle da Poluição Sonora e 
Atmosférica estão em efetiva utilização. Três Kits Analisadores de Pressão Sonora 
apresentaram mal funcionamento e estão na assistência técnica. 

174. No entanto, vários equipamentos colocados à disposição da Gerência 
de Monitoramento da Qualidade Ambiental e Gestão dos Recursos Hídricos 
encontram-se armazenados em almoxarifado próprio, a saber: 

a) 1 equipamento para medição ambiental (modelo Vantage PRO2),  

b) 2 kits amostradores de alto volume de partículas, de 100VAC 
(modelo TE-6070),  

c) 2 kits analisadores de gás H2S/S02/NO2 (modelo Multirae Lite),  

d) 2 kits analisadores de gás (modelo E5500-5),  
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e) 2 monitores de partículas (modelo DUSTTRAK) e  

f) 3 Kits Analisadores de Pressão Sonora (modelo SVAN955). 

175. Causa: inação do IBRAM em colocar em operação efetiva os 
equipamentos colocados à disposição da Gerência de Monitoramento da Qualidade 
Ambiental e Gestão dos Recursos Hídricos. 

176. Efeito: impacto negativo no atingimento dos resultados pretendidos 
pelo Programa e possibilidade de glosa pela não utilização de equipamentos 
adquiridos no âmbito do Programa, caso esses bens não sejam colocados em efetiva 
operação até o final do Programa. 

177. Recomendação: recomendar ao IBRAM adotar as medidas 
necessária para colocar em efetiva operação os bens adquiridos no âmbito do 
Programa antes do seu término. 
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VII. ANÁLISE DO GRAU DE ATINGIMENTO DE METAS DOS OBJETIVOS 
DO PROGRAMA 

178. O Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF tem 
como objetivo final melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade da 
população do Distrito Federal, principalmente das pessoas com poucos recursos, 
aumentando a integração entre os núcleos urbanos locais. 

179. As ações do Programa focam a implantação de uma nova operação 
do sistema de transporte público coletivo, fundamentada na integração dos núcleos 
urbanos de forma a melhorar as condições de equidade e qualidade de vida da 
população. Dentre essas ações previstas pelo Programa, estão: 

a) criar vias exclusivas para ônibus e melhorar o acesso dos 
usuários nos veículos, nas paradas e nos terminais; 

b) construir ou reformar pontos de parada e terminais de ônibus; 
c) melhorar as ações do Governo com relação aos transportes, 

como a fiscalização dos serviços e o atendimento aos usuários, 
mediante o fortalecimento institucional da Secretaria de 
Transportes (atual Secretaria de Mobilidade) e da DFTRANS; 

d) melhorar a segurança de trânsito para os pedestres, os ciclistas e 
os veículos; 

e) implementar o sistema de bilhetagem automática; 
f) implantar a Câmara de Compensação de Receitas e Créditos. 

180. A auditoria buscou avaliar o atual estágio de atingimento das metas e 
objetivos do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal. 

181. Inicialmente, releva lembrar que o primeiro desembolso de recursos 
do BID ocorreu em 02/04/09 e a implantação do Programa foi iniciada pelas obras de 
Adequação Viária da EPTG (DF-085). 

182. No transcurso da execução do Programa, algumas alterações foram 
sendo implementadas. No período de 28 de junho a 02 de julho de 2010, foi realizada 
uma primeira Missão de Administração do Programa. 

183. Na Missão de 2013, ocorrida de 8 a 10 de maio, os objetivos foram:  

i) avaliar o processo de execução;  

ii) verificar os principais sucessos e problemas presentes; e  

iii) estudar a redução de metas do Programa para ajustar seus 
componentes aos recursos disponíveis de forma a atingir os objetivos 
inicialmente almejados.  

184. Dentre os temas abordados, citem-se: 

 revisão da execução de cada componente e subcomponente do 
Programa; 

 revisão dos custos previstos; 

 revisão do Marco Lógico; 

 revisão do cronograma de implementação; e 

 solicitação, por parte do GDF, de uma segunda etapa do 
Programa. 
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185. Os objetivos específicos e metas que visam atender ao objetivo geral 
do Programa são, portanto, os elencados a seguir, para os quais a auditoria fez as 
análises correspondentes, conforme ajustes após a Missão do BID realizada, em 
2013, e a 9ª Revisão do Plano de Aquisições. 

A. Criação de vias exclusivas para ônibus e melhoria do acesso dos 
usuários nos veículos, nas paradas e nos terminais 

186. A infraestrutura viária (corredores) ainda está em andamento. 
Conforme foi ressaltado na auditoria anterior, as principais ações empreendidas foram 
na EPTG (DF-085), a denominada Linha Verde, com a construção de viadutos, obras 
de adequação viária, construção de corredores exclusivos para ônibus, construção de 
paradas de ônibus e de passarelas. 

187. O mutuário considerou concluídas as seguintes ações: a) Construção 
Viadutos EPTG – EPVP; b) Melhoria da Interseção EPTG – EPVP; c) Adequação 
Viária – EPTG; d) EPTG - Obras complementares I (grama, sinalização, defensas, 
drenagem).  

188. No entanto, auditorias anteriores apontaram falhas na adequação 
viária da EPTG (parágrafo 173 do Relatório de Auditoria do Exercício de 2013), 
viadutos e obras de arte que comprometem o produto entregue à população.  

189. Ao que se refere às Obras Complementares I, análise da auditoria do 
exercício de 2013 verificou que as obras de instalação de defensas metálicas na 
EPTG não foram concluídas, devido ao abandono da empresa executora e a falha na 
fiscalização e supervisão da obra (parágrafo 228 do Relatório de Auditoria do 
Exercício de 2013). Dessa forma, conclui-se que essa obra não cumpre com os 
objetivos do programa. 

190. Além disso, outras obras complementares (EPTG - Obras 
complementares II) foram incluídas na Missão 2013. As ações de complementação 
de plantio de grama, taludes e drenagem, bem como a implantação de passarela (nº 
16 – SAI) previstas nessa missão foram posteriormente excluídas na 9ª Revisão do 
Plano de Aquisições, restando a título de Obras Complementares II o alargamento de 
pontes (Samambaia, Vicente Pires e RFFSA) e adequação das estações de 
transferência, obras ainda não iniciadas. 

191. Ante o exposto, até o momento, tem-se por parcialmente atingidas as 
metas relativas a esse objetivo específico do Programa e, por conseguinte, 
parcialmente atingido o referido objetivo. 

B. Construção ou reforma de pontos de parada e de terminais de ônibus 

a. IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS 

i. Terminal Veredas – Brazlândia 
ii. Terminal Riacho Fundo I 
iii. Terminal São Sebastião 
iv. Terminal Gama Leste 
v. Terminal QNR – Ceilândia 
vi. Terminal Samambaia Sul 
vii. Terminal Samambaia Norte 
viii. Terminal Recanto das Emas I 
ix. Terminal Sobradinho II 
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x. Terminal Riacho Fundo II 
xi. Terminal Recanto das Emas II 

192. Preliminarmente, ressalta-se que os terminais de ônibus de Santa 
Maria foram excluídos do Programa. O Terminal “Santa Maria 119” foi excluído após 
a Missão do Banco de 2013 e o Terminal “Santa Maria 401” após a 9ª Revisão do 
Plano de Aquisições. 

193. Dos terminais citados acima, apenas três foram concluídos: a) 
Terminal Veredas – Brazlândia, b) Terminal Riacho Fundo I; e c) Terminal São 
Sebastião. Entretanto, conforme relatado nas auditorias anteriores, inúmeras falhas 
comprometem a qualidade dos serviços oferecidos à população (parágrafo 173 do 
Relatório de Auditoria do Exercício de 2013). 

194. As obras de implantação dos demais terminais foram iniciadas e 
encontram-se em andamento. 

b. REFORMA DE TERMINAIS DE ÔNIBUS 

i. Reforma - Terminal Setor O - Ceilândia 
ii. Reforma - Terminal Setor P Sul - Ceilândia 
iii. Reforma - Terminal Setor M Norte - Taguatinga 
iv. Reforma - Terminal Taguatinga Sul 
v. Reforma - Terminal Guará I 
vi. Reforma - Terminal Guará II 
vii. Reforma - Terminal Núcleo Bandeirante 
viii. Reforma - Terminal Paranoá 
ix. Reforma - Terminal Planaltina 
x. Reforma - Terminal Cruzeiro Novo 
xi. Reforma - Gama Setor Central 
xii. Reforma - Sobradinho (Quadra Central) 
xiii. Reforma – Brazlândia Centro 

195. A única reforma de terminal de ônibus concluída foi a reforma do 
Terminal Setor O – Ceilândia, que também, conforme auditorias anteriores, 
apresentou falhas que comprometem a qualidade da obra (parágrafo 173 do Relatório 
de Auditoria do Exercício de 2013). A UEGP/SEMOB informou que os contratos para 
início das obras de reforma dos terminais de Ceilândia (Setor P Sul), Taguatinga 
(Setor M Norte e Sul), Guará I e II, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina e Cruzeiro 
Novo foram assinados e já estavam em andamento até o final do exercício de 2014. 
Contudo, a auditoria constatou que apenas as obras de reforma dos terminais do 
Guará I e do Setor P Sul de Taguatinga tiveram reflexos financeiros (pagamentos) 
para o Programa, no exercício de 2014. 

196. Ainda de acordo com a UEGP/SEMOB, a reforma dos terminais do 
setor central do Gama, Sobradinho e Brazlândia ainda estavam em licitação no final 
do exercício de 2014. 

c. PARADAS DE ÔNIBUS  

197. A UEGP/SEMOB informa que foram construídos 450 novos abrigos 
(paradas de ônibus), o que representa melhoria no quantitativo de paradas oferecidas 
à população. Contudo, auditorias anteriores constataram que as estações e paradas 
de ônibus estavam sem acabamento, sem acomodações mínimas para o período de 
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espera, sem adequações de acessibilidade, bem como piso e paredes sem qualquer 
revestimento (parágrafo 173 do Relatório de Auditoria do Exercício de 2013). 

198. Nenhuma providência foi informada pela UEGP/SEMOB sobre 
eventual regularização das impropriedades apontadas, motivo pelo qual essa auditoria 
conclui que permanecem as mesmas deficiências apontadas.  

199. Pelo exposto, conclui-se que esse objetivo específico está 
parcialmente atingido, bem como é parcial o atingimento das metas nele contidas. 

C. Fortalecimento Institucional da Secretaria de Mobilidade, DFTRANS e 
IBRAM 

200. Na Secretaria de Mobilidade , concluíram-se o projeto de revisão e a 
consolidação do modelo de transportes. Em processo de licitação encontram-se a 
aquisição de equipamentos para a modernização do Parque Tecnológico (unidade 
móvel de fiscalização), fortalecimento da gestão da tecnologia de informação - TI, com 
a elaboração do Plano Estratégico de TI e assessoramento para implantação do 
Sistema Inteligente de Transporte - ITS. 

201. As ações de Mapeamento da Mobilidade Urbana, Sistema Integrado 
de Transporte Urbano, Sistema de Auditoria Operacional, Implantação da Estratégia 
de Comunicação e Revisão do Sistema de Gestão de Pessoas e Capacitação de 
Equipes foram todas excluídas na 9ª Revisão do Plano de Aquisições. 

202. O fortalecimento da gestão de transportes junto à DFTrans e o 
programa de fortalecimento da gestão ambiental e de educação sócio-ambiental para 
o IBRAM aguardavam processo licitatório. 

203. A equipe de auditoria inspecionou a aquisição de equipamentos de 
monitoramento da qualidade do ar e sonora cedidos ao IBRAM e constatou que 
apenas uma parcela reduzida desses equipamentos estavam sendo efetivamente 
utilizados no cumprimento dos objetivos do Programa (ver parágrafos 166 a 177). 

204. Em relação a esse tema, verifica-se que muitas ações ainda não 
foram iniciadas e que apenas parte dos equipamentos de monitoramento da qualidade 
do ar e sonora vêm sendo utilizados, razão pela qual conclui-se pelo cumprimento 
apenas parcial do atingimento dessas metas. 

D. Melhoria da segurança de trânsito para os pedestres, os ciclistas e os 
veículos. 

205. As ações voltadas para esse objetivo sofreram forte redução com a 
Missão de 2013 e a 9ª Revisão do Plano de Aquisições, restando como escopo 
apenas a construção de ciclovias do Plano Piloto, Ceilândia, Santa Maria, Guará, 
Recanto das Emas, tratamento de locais críticos e construção de passarelas. 

206. No final de 2014, estavam concluídas as ciclovias de Ceilância, Santa 
Maria e Recanto das Emas, enquanto que as do Guará e Plano Piloto ainda estavam 
em andamento. Outras ciclovias que figuravam no programa foram excluídas com a 
Missão de 2013 e a 9ª Revisão do Plano de Aquisições. 

207. Quanto ao tratamento de locais críticos, foram concluídos dois pontos: 
a) Rua 07, Quadras 2 e Central – Sobradinho; e b) Via Central I - Guará I. Também 
foi concluída a passarela para pedestres e ciclistas na Rodovia DF-001 (EPCT) - 
trecho entre DF-075 (EPNB) e BR-060. 
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208. Considerando que algumas obras ainda estão em curso, tem-se por 
parcialmente atingido esse objetivo específico, assim como apenas parcialmente 
atingidas as correspondentes metas. 

E. Implementação do sistema de bilhetagem automática 

209. Nas auditorias anteriores, foi destacado que, não obstante a 
publicação do Decreto 31.311, de 9.2.2010, que regula a bilhetagem eletrônica, esse 
objetivo específico não havia sido atingido pelo Programa. 

210. Em auditoria operacional realizada pela Divisão de Auditoria de 
Programas e Recursos Externos do Tribunal de Contas do Distrito Federal para 
subsidiar a apreciação das Contas do Governo do exercício de 2013 (Processo TCDF 
nº 31.896/13), analisou-se a gestão do sistema de transporte público coletivo do 
Distrito Federal. Os trabalhos concluíram que os registros do Sistema de Bilhetagem 
Automática - SBA ainda não são confiáveis e que há falta de efetivo domínio sobre os 
dados operacionais produzidos no âmbito no SBA. Tais fragilidades expõem o sistema 
à possibilidade de ocorrência de fraudes e de pagamentos indevidos aos operadores, 
bem como dificultam as ações de gestão, controle e fiscalização. 

211. Essas fragilidades já haviam sido apontadas no Relatório de Auditoria 
do exercício de 2013. Entretanto, nenhuma providência foi tomada pelo mutuário para 
aprimorar o sistema, que continua considerando a sua implementação como meta 
cumprida. 

212. Conclui-se, portanto, que a implantação do sistema de bilhetagem 
automática, da forma em que se encontra, contribui parcialmente para o atingimento 
do objetivo do Programa. 

F. Implantação da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos 

213. A partir da Missão realizada pelo BID em 2013 e consoante o novo 
modelo de gestão de transporte adotado, a Câmara de Compensação de Receitas e 
Créditos - CCRC foi excluída do Programa, por não mais atender a nova realidade. 

214. Portanto, em virtude desse fato, esta auditoria deixa de se pronunciar 
quanto ao atingimento de metas do objetivo específico Implantação da Câmara de 
Compensação de Receitas e Créditos. 

G. Renovação da Frota de Ônibus Coletivos 

215. De acordo com o 2º Relatório Semestral de 2014, 100% da renovação 
da frota de ônibus foi concluída em outubro de 2014, totalizando 2.620 veículos em 
operação.  

216. No entanto, não houve tempo hábil para a auditoria confirmar tal 
informação, o que deverá ocorrer na auditoria de encerramento do Programa. 

H. Considerações Finais quanto ao Cumprimento das Metas Previstas no 
Programa 

217. Ante ao exposto, conclui-se que ainda não foram atingidas 
integralmente as metas e objetivos a que o Programa se propunha, uma vez que, não 
obstante a proximidade do final do programa, diversas obras encontram-se em 
andamento enquanto outras ainda não foram sequer iniciadas.  
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218. Além disso, muitas das ações concluídas não ofereceram o benefício 
esperado aos passageiros, ou seja, parte dos recursos desembolsados e investidos 
no Programa não se converteu, diretamente, em utilidade ao cidadão beneficiário do 
sistema de mobilidade urbana do DF, o que resulta em um baixo nível de satisfação 
do usuário, conforme aponta o 2º Relatório Semestral de 2014.  

219. Como possíveis causas para o problema aponta-se a permanente 
situação de fragilidade institucional do órgão gestor e fiscalizador do sistema de 
transporte urbano do Distrito Federal, cujas ações para fortalecimento desses órgãos, 
apesar de previstas no Programa, ainda carecem de efetiva implementação. A essas 
fragilidades somam-se, ainda, a inércia e a falta de articulação entre os diversos 
órgãos e instâncias executoras e coexecutoras do mutuário para solucionar problemas 
e pendências apontadas, bem como atender às recomendações expressas nos 
relatórios de auditoria, pois muitas delas foram apontadas desde o início do Programa 
e ainda continuam sem solução. 
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VIII. ANÁLISE DO SANEAMENTO DE PENDÊNCIAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 

220. Com relação à correção das falhas e implementação das 
recomendações apontadas em exercícios anteriores, A UEGP/SEMOB foi instada a 
se manifestar por intermédio da Nota de Auditoria nº 1. Abaixo segue a análise da 
justificativa apresentada pela UEGP/SEMOB, conforme a divisão temática das 
questões de auditoria. 

A. Demonstrações Financeiras Básicas 

221. Esse capítulo refere-se à análise das ressalvas contidas no parágrafo 
221 do Relatório de Auditoria das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2013. 
Os itens I e II da alínea “a” são pendências anteriores ao exercício de 2013, enquanto 
que as das alíneas “b” a “l” referem-se a falhas reportadas naquele exercício. 

222. Pendência “a.I”: divergência no montante de US$ 2.945,65 
referente a equívoco no valor da taxa de câmbio utilizada para conversão em 
dólares do montante da NF nº 89 – Consórcio Mendes Júnior/Serveng/CR 
Almeida (Solicitação de Desembolso nº 16), que resultará na diminuição dos 
recursos aplicados; 

223. Justificativa da UEGP/SEMOB: informa que os valores não foram 
corrigidos nas Solicitações de Desembolsos nº 30 e 31 para não resultar em valor 
negativo da fonte BID, uma vez que valores negativos não são permitidos quando os 
recursos são oriundos de fonte BID. Além disso, assevera que para solucionar a 
questão seria necessário um novo pagamento ao Consórcio. 

224. Análise da justificativa: a alegação não merece prosperar porque se 
trata apenas de erro de contabilização, sem necessidade de ajustes de pagamentos 
com o fornecedor, pois esse recebeu em moeda local, sem nenhuma influência de 
variação cambial. Ademais, cabe observar que a pendência se arrasta desde o 
Relatório das Demonstrações Financeiras de 2010. 

225. Causa: Falha na emissão, revisão e supervisão dos Detalhes de 
Pagamentos constantes das Solicitações de Desembolsos. 

226. Efeito: A situação encontrada impacta o acumulado de valores 
apresentados como desembolsos justificados ao BID tanto na Demonstração de Fluxo 
de Caixa como na de Investimentos Acumulados, bem como na apuração da variação 
cambial. 

227. Recomendação: A UEGP/SEMOB deverá proceder à correção 
contábil via Solicitação de Desembolso, conforme orientação do BID (CBR-796/2010, 
de 04/03/2010). 

228. Pendência “a.II”: incorreção no Atestado de Execução de nº 
26/2010 – UEGP, que se refere à 13ª medição Lt 2 e não à de nº 12 – Lt 2 do 
Consórcio Mendes JR/Serveng/CR Almeida – Processo nº 90.000.068/10; 

229. Justificativa da UEGP/SEMOB: alega que os processos n° 041-
003.339/2008 e n° 90.000068/10 tiveram o atestado de execução retificado, conforme 
anexo XV às Notas Explicativas.  
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230. Análise da Justificativa: da análise da documentação comprobatória 
(anexo XV às Notas Explicativas), considera-se a pendência sanada. 

231. Pendência “b”: não apresentação de memória de cálculo com as 
informações analíticas em relação às perdas cambiais informadas de US$ -
196.742,99, que afetam os valores de contrapartida; 

232. Justificativa da UEGP/SEMOB: informa que a demonstração das 
perdas cambias, com a respectiva memória de cálculo, consta do Relatório Semestral 
do Segundo Semestre de 2013, encaminhado pelo Ofício nº 47/2014 UEGP/ST. 

233. Análise da justificativa: a documentação citada traz informações 
analíticas das perdas cambiais. Considera-se a pendência sanada. 

234. Pendência “c”: não apresentação de memória de cálculo com as 
informações analíticas e as conciliações bancárias que respaldem os valores 
informados das receitas de juros, no valor total de US$ 98.958,88, informado nas 
notas explicativas, valor também divergente dos valores apresentados na 
Demonstração de Fluxo de Caixa de 2013, onde apresenta juros recebidos no 
montante de US$ 906.246,17 com ajuste de US$ -989.042,04; 

235. Justificativa da UEGP/SEMOB: alega que a conciliação bancária de 
2013 foi apresentada apenas em 03/11/2014 (Memo nº 090/2014-
COAFOR/SUAG/ST), reconhece equívoco em relação ao valor de juros informados e 
explica o procedimento do lançamento de juros na Demonstração de Fluxo de Caixa, 
onde o montante acumulado de juros é convertido ao dólar do fechamento do final do 
exercício em que a demonstração é apresentada, ajustado pelo valor total lançado, 
em dólares, no exercício anterior. 

236. Análise da justificativa: a conciliação bancária apresentada não 
contempla os registros individualizados de cada fato contábil com informações 
analíticas que permitam confrontar as conclusões dos saldos finais apresentadas. Já 
a contabilização dos juros foi retificada nos demonstrativos de 2014. Além disso, 
apresentaram-se explicações em relação aos ajustes realizados. Considera-se a 
pendência sanada em relação ao juros. Contudo, a pendência persiste em relação à 
conciliação bancária. 

237. Causa: a UEGP/SEMOB depende de pessoal especializado de outros 
órgãos do GDF para realizar a conciliação bancária, tendo dificuldades na requisição 
dos trabalhos, devido a problemas de articulações internos do Mutuário.  

238. Efeito: a ausência ou a conciliação bancária realizada sem a 
documentação analítica suficiente pode trazer incertezas em relação aos pagamentos 
realizados que integram as demonstrações financeiras. 

239. Recomendação: À UEGP/SEMOB que empreenda as ações 
necessárias para dotar seu quadro com pessoal capacitado para realizar a conciliação 
bancária, evitando a dependência de pessoal de outros órgãos.  

240. Pendência “d”: divergências nos valores registrados no 
Demonstrativo de Investimentos Acumulados em relação à Demonstração de 
Fluxo de Caixa e às Notas Explicativas. De acordo com o Demonstrativo de 
Investimentos Acumulados, o valor dos investimentos a título de contrapartida, 
em 2013, foi de US$ 3.756.626,46, o acumulado no início do exercício foi de US$ 
100.959.514,27, e no fim do exercício foi de US$ 104.716.140,73. Já a 
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Demonstração de Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas apontam, 
respectivamente, para essas rubricas os seguintes valores: US$ 3.518.544,55, 
US$ 98.372.800,94 e US$ 101.891.345,49. 

241. Justificativa da UEGP/SEMOB: as correções serão realizadas nas 
demonstrações financeiras de 2014. 

242. Análise da justificativa: a equipe de auditoria reanalisou a 
Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstrativo de Investimentos Acumulados e 
Notas Explicativas no exercício de 2014. Assim, considera-se que essa pendência 
perdeu seu objeto. 

243. Pendência “e”: foram contabilizadas despesas no valor total de 
R$ 30.159.173,84 (US$ 16.006.420,99), pagas em exercícios anteriores (2010, 
2011 e 2012). Dessas, o valor de R$ 294.810,15 (US$ 144.777,36) relativo à SD nº 
55 foi apresentado na demonstração financeira de 2013 como “Pagamentos por 
Bens e Serviços não remetido ao BID até 31/12/2013”. O saldo restante de R$ 
29.864.363,69 (US$ 15.861.643,63) relativos às SD nº 49, 50 e 53 que já haviam 
sido apresentadas ao BID não figuraram no demonstrativo financeiro do 
exercício de 2013, constando apenas como ajuste da demonstração de 2012. 
Entretanto, considerando que essas despesas foram apresentadas e aprovadas 
pelo BID, em 2013, e que os demonstrativos de exercícios anteriores não podem 
ser alterados, essas despesas deveriam fazer parte da demonstração contábil 
desse exercício, já que não foram oportunamente registradas nos 
demonstrativos de exercícios anteriores. 

244. Justificativa da UEGP/SEMOB: a correção do procedimento de 
lançamento de despesas de exercícios anteriores com recursos de contrapartida será 
implementada a partir das demonstrações financeiras de 2014. 

245. Análise da justificativa: a UEGP/SEMOB passou a lançar, em 2014, 
os registros de despesas de exercício anteriores com recursos de contrapartida na 
Demonstração de Fluxo de Caixa no exercício em que foram aprovadas pelo BID. 
Assim, considera-se que essa pendência perdeu seu objeto para efeitos da 
demonstração financeira relativa ao exercício de 2014. 

246. Pendência “f”: registro indevido de despesas com a SAG no valor 
total de R$ 365.340,00, não elegível por falta de cobertura contratual desse valor 
excedente, relativo à prestação de serviço em desacordo com as normas 
pactuadas no Contrato nº 25/2008-ST, onde houve excesso de horas de 
Engenheiro de Projetos – item 1.4, Engenheiro de Obras 3 – item 1.7, Engenheiro 
de Planejamento – item 1.8, e Especialista em Licitações – item 1.10, em relação 
ao estipulado no contrato, considerando os aditivos vigentes em 2013. 

247. Justificativa da UEGP/SEMOB: esclarece que os quantitativos 
indicados são estimativos, podendo ser alterados por demanda da UEGP/SEMOB, 
com a anuência da SAG, de acordo com o que se depreende do item 4.2, da Cláusula 
4 das Condições Gerias do Contrato de Empréstimo. Acrescenta ainda que o Ofício 
nº 155/2013 – UEGP/ST, de 03/09/2013, e a carta CT-AL-PTU/044/2013 atendem aos 
procedimentos e requisitos necessários para alterar as estimativas e que 3º aditivo 
contratual foi formalizado em 03/01/2014.  

248. Análise da justificativa: Ressalta-se que o 3º aditivo não tem o 
condão de retificar a situação constatada, em 2013, uma vez que o referido aditivo foi 
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celebrado apenas em 2014. Entretanto, como não houve, em 2013, pagamentos 
superiores ao valor total do contrato, considerando os aditivos vigentes em 2013, 
entende-se que merecem prosperar as alegações do gestor. Assim, considera-se 
justificada a pendência em tela. 

249. Pendência “g”: Contrato 554/2009. Coexecutor: NOVACAP. 
Fornecedor EBO. O pagamento de R$ 62.863,99 ao fornecedor, em 1.11.2013, 
deixou de ser contabilizado nos demonstrativos financeiros de 2013, relativo ao 
pagamento do reajuste da 5ª medição, conforme Ordem Bancária nº 
2013OB04569 e comprovantes de despesas e de pagamento no Processo nº 
0112.00058-2011, às fls. 1 a 148. Tal omissão viola o regime de caixa, que 
determina a contabilização no ato do ingresso e saída de recursos. Despesa não 
incluída nas Solicitações de Desembolso. 

250. Pendência “h”: Contrato 554/2009. Coexecutor: NOVACAP. 
Fornecedor EBO. O pagamento de R$ 634,99 a título de ISS da 5ª medição, em 
1.11.2013, deixou de ser contabilizado nos demonstrativos financeiros de 2013, 
conforme Ordem Bancária nº 20130B04570 e comprovantes de despesas e de 
pagamento no Processo nº 0112.00058-2011, às fls. 1 a 148. Tal omissão viola o 
regime de caixa, que determina a contabilização no ato do ingresso e saída de 
recursos. Despesa não incluída nas Solicitações de Desembolso. 

251. Pendência “i”: Contrato 554/2009. Coexecutor: NOVACAP. 
Fornecedor EBO. O pagamento de R$ 38.563,39 ao fornecedor, em 1.11.2013, 
deixou de ser contabilizado nos demonstrativos financeiros de 2013, relativo ao 
pagamento do reajuste da 5a medição, conforme Ordem Bancária nº 
2013OB04571 e comprovantes de despesas e de pagamento no Processo nº 
0112.001.821-2013, fls. 1 a 99. Tal omissão viola o regime de caixa, que determina 
a contabilização no ato do ingresso e saída de recursos. Despesa não incluída 
nas Solicitações de Desembolso.  

252. Pendência “j”: Contrato 554/2009. Coexecutor: NOVACAP. 
Fornecedor EBO. O pagamento de R$ 389,53 a título de ISS da 4ª medição, em 
1.11.2013, deixou de ser contabilizado nos demonstrativos financeiros de 2013, 
conforme Ordem Bancária nº 2013OB04572 e comprovantes de despesas e de 
pagamento no Processo nº 0112.001.821-2013, fls. 1 a 99. Tal omissão viola o 
regime de caixa, que determina a contabilização no ato do ingresso e saída de 
recursos. Despesa não incluída nas Solicitações de Desembolso. 

253. Pendência “k”: Contrato 010/2012-DER. Coexecutor: DER/DF. 
Fornecedor SINARODO. O pagamento de R$ 293.778,313, ao fornecedor, em 
11.10.2012, deixou de ser contabilizado nos demonstrativos financeiros de 2012, 
nem foi corrigido nas demonstrações financeiras do exercício 2013, relativo ao 
pagamento da Nota Fiscal nº 794, conforme comprovantes de despesas e de 
pagamento no Processo nº 00113.008062-2013, fls. 1 a 117. Tal omissão viola o 
regime de caixa, que determina a contabilização no ato do ingresso e saída de 
recursos. Despesa não incluída nas Solicitações de Desembolso. 

254. Pendência “l”: Contrato 010/2012-DER. Coexecutor: DER/DF. 
Fornecedor SINARODO. O pagamento de R$ R$ 1.031,84 de ISS, em 11.10.2012, 
deixou de ser contabilizado nos demonstrativos financeiros de 2012, nem foi 
corrigido nas demonstrações financeiras do exercício ora examinado, relativo 
ao pagamento da Nota Fiscal nº 794, conforme comprovantes de despesas e de 
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pagamento no Processo nº 00113.008062-2013, fls. 1 a 117. Tal omissão viola o 
regime de caixa, que determina a contabilização no ato do ingresso e saída de 
recursos. Despesa não incluída nas Solicitações de Desembolso. 

255. Justificativa da UEGP/SEMOB: em relação às pendências “g” a “j”, 
o gestor alega que os valores são referentes a reajustes concedidos após a 
apresentação da Solicitação de Desembolso nº 50, em 14/08/2013, e que não haviam 
sido disponibilizados pela NOVACAP à UEGP/SEMOB. Por fim, compromete-se a 
reavaliar os contratos de ciclovias apresentadas como contrapartida ao Programa, 
seguindo orientações do BID.  

256. Quanto às pendências “k” e “l”, o gestor alega que os valores foram 
devidamente lançados na Solicitação de Desembolso nº 55.  

257. Análise da justificativa: preliminarmente, cabe acrescentar que as 
pendências “g” a “l” referem-se a recursos de contrapartida local. Além disso, retificou-
se o valor da Pendência “j” e “l” da auditoria anterior para os valores de R$ 389,53 e 
R$ 1.031,84, respectivamente. Em relação às pendências “g” a “j”, o fato dos 
pagamentos referirem-se a reajustes não os isenta da devida prestação de contas, 
uma vez que fazem parte do contrato. Como há intenção do gestor em lançar as 
referidas despesas, a análise quanto ao seu lançamento adequado será novamente 
efetuada na auditoria de encerramento do Programa. Já as pendência “k” e “l” referem-
se ao pagamento da 2ª medição da Nota Fiscal nº 794 e foram devidamente 
registradas no item 48 e 49, respectivamente, da Solicitação de Desembolso nº 55, 
conforme alegou o gestor. Assim, consideram-se as pendência “k” e “l” extintas. As 
demais (“g” a “j”) permanecem. 

258. Causa: falhas na comunicação entre a UEGP/SEMOB e os 
coexecutores quanto aos pagamentos realizados no objeto de contratos aprovados 
pelo BID e financiados com recursos de contrapartida. 

259. Efeito: a ausência ou seleção de prestação de contas de 
determinadas despesas relacionadas a contratos aprovados pelo BID pode 
comprometer o monitoramento, controle e auditoria do contrato de forma sistêmica e 
completa, bem como prejudicar a análise do atingimento dos resultados da prestação 
do serviço ou obra objeto do contrato no PTU. 

260. Recomendação: À UEGP/SEMOB prestar contas por meio de 
declarações de gastos de todas as despesas oriundas dos contratos aprovados pelo 
BID que figuram no Plano de Aquisições, mesmo quando os recursos forem 
exclusivamente oriundos de contrapartida local, conforme compromisso contratual.    

B. Cumprimento de Cláusulas Contratuais  

261. Esse capítulo refere-se à análise das ressalvas do parágrafo 222 do 
Relatório de Auditoria das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2013.  

262. Pendência “a”: Cláusula 1.04 das Disposições Especiais 
combinada com o artigo 6.04 das Normas Gerais, por não aportar recursos de 
contrapartida ao Terminal Santa Maria 401. 

263. Justificativa da UEGP/SEMOB: o Terminal de Santa Maria não faz 
mais parte do Programa.  
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264. Análise da justificativa: Na auditoria anterior, referente às 
Demonstrações do Exercício de 2013, constatou-se que o Mutuário estava com as 
obras relativa ao Terminal de Santa Maria licitadas e contratadas mas não iniciadas 
por falta de recursos orçamentários e financeiros do Mutuário. No entanto, a questão 
perdeu o objeto, uma vez que o Terminal Santa Maria 401 foi excluído do Programa 
pela Revisão nº 9 do Plano de Aquisições. 

265. Pendência “b”: Cláusula 3.05 das Disposições Especiais e artigo 
3.06(b) das Normas Gerais, em virtude da utilização de distintas taxas de câmbio 
no Relatório Semestral sobre o Fundo Rotativo de 31.12.13 e nas 
Demonstrações Financeiras. 

266. Justificativa da UEGP/SEMOB: as correções serão realizadas nas 
demonstrações financeiras do exercício de 2014.  

267. Análise da justificativa: Nas demonstrações financeiras de 2014, o 
mutuário realizou os devidos ajustes contábeis em relação às consequências desse 
erro, lançando mão a ajustes na variação cambial (Item 7 das Notas Explicativas). 
Além disso, o fundo rotativo é novamente calculado a cada exercício financeiro, motivo 
pelo qual não faz sentido que a ressalva permaneça no presente relatório. 

268. Pendência “c”: Cláusula 4.01 das disposições especiais do 
Contrato de Empréstimo e Artigo 6.01 das Normas Gerais do Contrato, por não 
proceder à aquisição e principalmente ao recebimento de obras de acordo com 
as especificações técnicas dos projetos básicos e executivos, especialmente 
das obras do terminal de passageiros Ceilândia, obras de pavimentação, 
adequação viária e instalação de passarela. 

269. Justificativa da UEGP/SEMOB: o gestor informa que enviou o 
Memorando nº 46/2014-UEGP/ST pedindo esclarecimentos em relação a esse 
assunto, e enviou, ainda, o Ofício nº 34/2015-UEGP/ST, de 04/03/2015, mediante o 
qual encaminha cópia do Memo. 116/2015-GAB/SEMOB, e material anexo, com 
respostas da NOVACAP (Ofício 225/2015 – GAB/PRES-NOVACAP) acerca dos 
referidos contratos.” 

270. Análise da justificativa: Entretanto, não houve tempo hábil para 
analisar o cumprimento dessa pendência. Assim, tendo em conta que só faltam três 
meses para o término do Programa, propõe-se que a pendência em tela seja analisada 
na auditoria de encerramento do Programa. 

271. Pendência “d”: Cláusula 4.02 das Disposições Especiais do 
Contrato de Empréstimo, por não conservar adequadamente as obras 
compreendidas no Programa, de acordo com normas técnicas geralmente 
aceitas, especialmente dos terminais de passageiros de Brazlândia, Riacho 
Fundo, São Sebastião, obras de pavimentação, de adequação viária e de obras 
complementares da EPTG; haja vista que a qualidade da manutenção efetuada 
encontra-se abaixo dos níveis adequados, conforme parágrafos 111 a 118 deste 
Relatório e Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia 
elaborado pelo NFO/TCDF, Anexo B deste Relatório; 

272. Justificativa da UEGP/SEMOB: O Ofício nº 1.101/2014-DG 
encaminhado pelo gestor dá conta que a UEGP/ST encaminhou o Memo nº 002/2014-
UEGP/ST à Coordenação de Terminais Rodoviários – Coter/ST solicitando 
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esclarecimentos com relação à manutenção dos terminais de ônibus, o qual não foi 
respondido pela Coter/ST. 

273. Informa, ainda, que encaminhou Relatório de Manutenção e 
Conservação das obras concluídas do Programa à mesma Coter/ST, solicitando 
medidas para sanear os itens apontados, sem mencionar se houve alguma resposta 
daquela unidade. 

274. Quanto à manutenção e conservação da DF-085 (EPTG), o DER/DF 
tem expressado seu entendimento de que os serviços foram executados dentro dos 
padrões daquele órgão, não restando pendências a serem atendidas, conforme 
Relatório Anual de Atividades do DER/DF. 

275. Análise da justificativa: Quanto à manutenção de terminais, resta 
claro que a UEGP/ST desenvolveu esforço para sanear as pendências. Entretanto, 
também ficou demonstrado que a pendência não foi atendida, haja visto não haver 
resposta da unidade própria (Coter/ST) detalhando as medidas empreendidas. De 
toda forma, cabe ao Mutuário demonstrar a realização de tais atividades, o que nesse 
caso, não ocorreu.  

276. Quanto à manutenção e conservação da DF-085 (EPTG), não restou 
demonstrado ter sido a pendência atendida. O DER/DF simplesmente discorda do 
achado de auditoria, dando a entender que os padrões daquele órgão não se 
comparam ao padrão empregado pelos auditores. 

277. Pelo exposto, entende-se que não prosperam os argumentos do 
gestor e que a pendência em tela não foi sanada. 

278. Pendência “e”: Cláusula 4.04 das Disposições Especiais, por ter 
havido subcontratação de consultorias por intermédio da SAG (Arcadis-Logos) 
para dar apoio à licitação para renovação da frota de ônibus e em virtude da 
contratação de consultoria do Programa de Comunicação Social e Ambiental do 
PTU/DF para as ciclovias sem comprovação nos respectivos autos que os 
serviços tenham ocorrido a preços de mercado. 

279. Justificativa da UEGP/SEMOB: Em relação a essa pendência, o 
gestor prestou esclarecimentos no “Anexo A” – no qual procurou contestar a primeira 
parte do achado e “Anexo B” – onde a segunda parte do achado é contestada – do 
Ofício nº 261/2014 – UEGP/ST. 

280. Análise da justificativa: Quanto à subcontratação de consultoria por 
intermédio da SAG (Arcadis-Logos) para dar apoio à licitação, para renovação da frota 
de ônibus, constatou-se, pela análise dos documentos (“Anexo A”), que a Arcadis-
Logos tem competência para contratar subconsultores, conforme consta na cláusula 
3.7 (b) do contrato 25/2008. 

281. Constatou-se, ainda, que a contratação dos consultores especiais da 
empresa Guilherme Gonçalves & Sacha foi feita, não pela Secretaria de Transportes, 
mas pela própria Arcadis-Logos, empresa gerenciadora do projeto. 

282. Entende-se que a forma escolhida para a contratação não parece ser 
a mais adequada. Entretanto, sugere-se relevar tal falha, tendo em vista que a 
contratação visou desenvolver ações que, embora não presentes no Plano de 
Aquisições, fazem parte das competências regimentais da UEGP/ST e tenderam a 
viabilizar a conclusão da Licitação de Serviços de Transportes Coletivos, cuja 
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renovação da frota é parte dos objetivos do programa, bem como é um dos 
compromissos assumidos pelo Distrito Federal (Mutuário) perante o Banco.  

283. Quanto a contratação de consultoria do Programa de Comunicação 
Social e Ambiental do PTU/DF, trata-se da falta de comprovação, nos respectivos 
autos, que os serviços tenham ocorrido a preços de mercado. Trata-se de pendência 
contida no Relatório de Auditoria de 2013 (parágrafo 173), oriunda do exercício de 
2012. No Relatório de Auditoria de 2012 consta o seguinte achado: 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL DO PTU/DF 

Achado: Solicitação de Desembolso nº 41, 42, 43, 44, 46, 47. Não foi 
comprovado nos autos que os serviços contratados de consultoria tenham 
ocorrido a preços de mercado, relativo ao processo de aquisição 
nº 0410002314/2009 - SBQC (GN 2350, Seção II) – contratado Grecco 
Consultorias - Atitude e Pensamento Estratégico. Valor R$ 1.828.734,89. 
Objeto: Execução do Programa de Comunicação Social e Ambiental do 
PTU/DF. Contrato assinado em 04.10.2010.  

284. As evidências à época eram: 

a) o Parecer PGDF 1104/2009 questionou a ausência nos autos das 

fontes de consulta e pesquisas de mercado que comprovassem a 

compatibilidade dos custos com os valores de mercado, Fls. 141/153; 

b) não consta pesquisa de mercado que demonstre a compatibilidade do 

preço previsto no edital. Consta orçamento estimado às fls. 89/90. Um dos 

exemplos discrepantes é o valor do item "11. Criação e Produção de VT 

publicitário, com 2 unidades previstas no valor de R$ 252.478,00 cada, 

totalizando R$ 504.957,12; 

c) a tabela do Sindicato das Agências de Propaganda - SINAPRO, às fls. 

249 em diante, utilizada como parâmetro de preço, não comprova a 

compatibilidade com os valores de mercado, haja vista a própria tabela 

informar que "filme /VT 15" / 30" / 45" / 60" o custo é de R$ 2.478,00 por 

unidade. No edital à fl. 487, o valor para o item 12 "criação e produção de VT 

publicitário em televisão, passou a constar o valor de R$ 249.990,80 cada 

um, totalizando R$ 499.981,60. O valor contratado consta como valor unitário 

R$ 24.000,00 cada unidade, totalizando R$ 48.000,00 o total para esse item; 

d) à. fl. 261, consta apenas um e-mail sem data, sem autoria, sem 

assinatura, informando os seguintes valores: "comercial TV" - criação R$ 

2.478,56 e produção R$ 250.000,00"; valor que estaria compatível com o 

edital; 

e) o próprio aditivo celebrado com a empresa contratada, fl. 4167, estipula 

valor de R$ 24.000.00 para o item "2. criação e produção de VT publicitário 

para televisão", ficando em R$ 48.000,00 as 2 unidades previstas, uma 

diferença de 951% sobre o custo previsto no edital; 

f) o Secretário de Estado dos Transportes autorizou a celebração do 

aditivo à fl. 4163, mantendo os preços originais do contrato, condicionado às 

providências subsequentes da UEGP/ST no sentido de comprovar se os 

preços deste Aditivo estão em consonância com os praticados no mercado, 

a fim de "atender a orientação lançada nas cotas de aprovação do susodito 

Parecer nº 62/2013-PROCAD/PGDF. Tendo em vista que o contrato expira-

se nesta data não será possível aguardar a verificação da compatibilidade 

dos preços com os de mercado. Dessa forma, esta unidade deverá 

apresentar, com a máxima celeridade, a pesquisa de mercado para que seja 
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possível verificar a consonância dos preços e, caso se faça necessário, seja 

celebrado outro termo aditivo para adequar eventuais distorções".   

g) não consta nos autos comprovação de cumprimento da determinação 

do Secretário de Estado, nem da PGDF. Autos examinados até a página 

4182.  

285. Quanto à evidência “a”, supra, foi informado que o citado parecer foi 
exarado ainda na fase interna da licitação. A respeito da evidência “b”, informou que 
a situação foi sanada pela inserção nos autos da pesquisa de preços às páginas 
238/262. 

286. Em relação à evidência “c”, supra, o gestor discorre fartamente 
diferenciando criação (roteiro, texto) de produção (estúdio de som, cachês de locutor, 
modelos, apresentadores, figurantes, cartelas, produção, direção, gravação, fita, 
cópia, imagens externas ou internas entre outros), explicando a diferença de preços 
apontada. 

287. A respeito da evidência “d”, o gestor disponibilizou a íntegra do citado 
e-mail e esclareceu que o documento objetivava sanear as preocupações externadas 
pelo parecer da PGDF nº 1104/2009 a que se refere à evidência “a”, supra. Quanto à 
evidência “e”, o gestor esclarece que tal evidência não autoriza conclusão alguma, 
porque compara coisas absolutamente diversas. 

288. Pela análise das informações contidas no citado Ofício nº 261/2014 – 
UEGP/ST, entende-se que o gestor justificou com eficácia as evidências “a”, “b”, “c”, 
“d” e “e”. 

289. Entretanto, quanto às evidências “f” e “g”, entende-se que os 
esclarecimentos prestados pelo gestor não saneiam a situação apontada, pelas 
seguintes razões: 

a) a evidência “f” refere-se ao primeiro termo aditivo  do Contrato nº 

009/2010, assinado em 04/02/2013 entre o “Distrito Federal e a 

empresa GRECCO Consultoria Atitude & Pensamento Estratégico 

para prestação dos serviços de consultoria dos Serviços de 

Comunicação Social e Ambiental do Programa de Transporte Urbano 

do Distrito Federal”; 

b) os esclarecimentos do gestor atinentes às evidências “f” e “g”, em 

última análise, apontam para a tabela da Associação Brasileira de 

Consultores de Engenharia - ABCE 2012/2013;  

c) os serviços descritos na referida tabela ABCE 2012/2013 não são 

correlatos com aqueles a serem prestados como obrigação do 

Contrato nº 009/2010; 

d) não consta até a página 9649 do processo de aquisição 

nº 0410002314/2009 comprovação de cumprimento da determinação 

do Secretário de Estado à fl. 4163 daquele processo. 

290. Assim, considera-se o achado em tela apenas parcialmente atendido, 
permanecendo pendente a alínea “f” em relação à ausência de comprovação de que 
os serviços de consultoria do Programa de Comunicação Social e Ambiental do 
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PTU/DF, prestados pela empresa GRECCO, a partir do 1º Termo Aditivo do Contrato 
nº 009/2010, ocorreram a preço de mercado. 

C. Procedimentos de Aquisições e Obras 

291. Com relação à correção das falhas e implementação das 
recomendações apontadas em exercícios anteriores sobre procedimentos de 
aquisições e obras, a UEGP/ST apresentou as informações e/ou as justificativas ou 
as providências adotadas pelo Executor e Coexecutores do Programa, por meio dos 
Ofícios nº 251/2014 – UEGP/ST, em 03/12/2014, nº 261, em 09/12/2014 e nº 262, de 
09/12/2014.  

1) Pendências do Exercício de 2013 (analisadas neste Relatório) 

292. Procede-se nesse tópico a análise sobre os esclarecimentos 
prestados. 

 Item 1. Contração de Serviços de Consultoria 

293. Pendência “a”: Prestação de serviço em desacordo com as 
normas contratuais pactuadas (durante o exercício de 2013, foram prestadas e 
pagas horas de consultoria por Engenheiro de Projetos – item 1.4, Engenheiro 
de Obras 3 – item 1.7, Engenheiro de Planejamento – item 1.8, e Especialista em 
Licitações – item 1.10 da Planilha de Remuneração que excederam as horas 
contratadas, mesmo considerando os aditivos contratuais até então pactuados. 
As horas excedidas considerando os 4 itens supramencionados somam R$ 
365.340,00) 

294. Justificativa da UEGP/SEMOB: A resposta do gestor deu-se por 
meio do Ofício nº 251/2014 – UEGP/ST, em documento de nome “Esclarecimentos 3 
– Aquisições e Fiscalização de Obras”. Em relação às pendências em tela, o único 
esclarecimento prestado foi “apresentado no anexo A” daquele Ofício. 

295. Análise da justificativa: Aplica-se ao caso em tela a mesma análise 
apresentada na primeira parte da pendência “f” das Demonstrações Financeiras, 
conforme parágrafos 246 a 248. 

296. Entende-se que assiste razão às alegações do gestor, mormente por 
se verificar que não houve, em 2013, pagamentos superiores ao valor total do 
contrato, considerando os aditivos vigentes em 2013. Desta forma, considera-se 
sanada a pendência em tela. 

297. Pendência “b”: Descumprimento de normas contratuais e 
normas de aquisições do BID e nacionais, na subcontratação de serviços de 
consultoria para despesa não prevista no Plano de Aquisições, entre outras 
falhas no contrato de Consultoria para Serviço de Apoio ao Gerenciamento do 
Programa –SAG – Contratada Arcadis-Logos (contratou consultores especiais 
do escritório de advocacia Guilherme Gonçalves & Sacha Reck) 

298. Justificativa da UEGP/SEMOB: A resposta do gestor deu-se por 
meio do Ofício nº 251/2014 – UEGP/ST, em documento de nome “Esclarecimentos 3 
– Aquisições e Fiscalização de Obras”. Em relação às pendências em tela, o único 
esclarecimento prestado foi “apresentado no anexo A” daquele Ofício 
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299. Análise da justificativa: Aplica-se ao caso em tela a mesma análise 
apresentada na primeira parte da pendência “e” das Cláusulas Contratuais, conforme 
parágrafos 278 a 290. 

300. Assim sendo, pugna-se relevar a falha apontada, tendo em vista que 
a contratação visou desenvolver ações que, embora não presentes no Plano de 
Aquisições, fazem parte das competências regimentais da UEGP/ST e contribuem 
para o atingimento dos objetivos do Programa. 

  

Item 2. Construção do Terminal de passageiros de Ceilândia – Setor “O” 

301. Pendência “a”: Falta de acessibilidade e de segurança contra 
risco e pânico no terminal de passageiros, em desacordo com laudos da AGEFIS 
e Corpo de Bombeiros Militar do DF. 

302. Justificativa da UEGP/SEMOB:  o gestor informou que trata-se de 
obra de contrapartida e que solicitou manifestação à SUAG/ST, por meio do Memo nº 
46/2014-UEGP/ST, e que, até o momento, não recebeu tal manifestação. 

303. Os argumentos apresentados pelo gestor apenas evidenciam a 
iniciativa da UEGP/ST em obter informações da UGL. Não saneia ou corrige a falha 
apontada, razão pela qual entende-se que a pendência persiste. 

 

 Item 3. Ciclovias – Contratos nºs 605/2011, 611/2011, 608/2011 e 610/2011 

304. Pendência “a”: Superestimativa de quantidades nas Planilhas 
Orçamentárias. Nos serviços de terraplenagem dos lotes 2, 5, 7 e 8, que foram 
licitados com superestimativa de quantidades em desacordo com a Lei nº 
8666/93; Planilhas Orçamentárias; e Projetos Executivos das Redes Cicloviárias 
no Distrito Federal - Sub-Produto 3.2.2 – Projeto de Pavimentação – Memória de 
Cálculo e Especificações e Especificações dos Lotes 2, 5, 7 e 8 (fonte: Relatório 
de fiscalização do Núcleo de Obras e Serviços de Engenharia – NFO/TCDF, 
Anexo B). 

305. Justificativa da UEGP/SEMOB: o gestor informou que trata-se de 
obra de contrapartida e que solicitou manifestação à NOVACAP, por meio do Ofício 
nº 78/2014-UEGP/ST. Enviou, ainda, o Ofício nº 34/2015-UEGP/ST, mediante o qual 
encaminha cópia do Memo. 116/2015-GAB/SEMOB, e material anexo, com respostas 
da NOVACAP (Ofício 225/2015 – GAB/PRES-NOVACAP) acerca dos referidos 
contratos. 

306. Informa, ainda, que tais obras entraram para o Programa (Plano de 
Aquisições) somente na Missão de Administração de maio/2013 realizada pelo BID, 
quando as obras já estavam em estado adiantado de execução. 

307. Análise da justificativa: Contudo, não houve tempo hábil para 
analisar o cumprimento dessa pendência. Assim, tendo em conta que só faltam três 
meses para o término do Programa, propõe-se que a pendência em tela seja analisada 
na auditoria de encerramento do Programa. 

308. Pendência “b”: Superfaturamento de quantidades nas medições 
por serviços não executados. Nos serviços de terraplanagem, execução de 
pavimento de concreto e plantio de Grama, constatou-se superfaturamento de 
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quantidades nas medições dos Lotes 2, 5, 7 e 8, em desacordo com a Lei nº 
8666/93 (fonte: Relatório de fiscalização do NFO/TCDF, Anexo B). 

309. Justificativa da UEGP/SEMOB: O gestor apenas referenciou os 
esclarecimentos prestados na pendência “a”, supra. 

310. Análise da justificativa: aplica-se aqui a mesma análise da 
pendência “a” supra. Não houve tempo hábil para analisar o cumprimento dessa 
pendência. Assim, tendo em conta que só faltam três meses para o término do 
Programa, propõe-se que a pendência em tela seja analisada na auditoria de 
encerramento do Programa. 

311. Pendência “c”: Execução de serviço sem previsão em contrato e 
superfaturamento. Planilhas de Medições dos Lotes 2, 5, 7 e 8. Em relação ao 
Lote 2 (Asa Sul), os auditores do NFO/TCDF constataram um superfaturamento 
por quantidades de serviços não executados; Em relação aos Lotes 5, 7 e 8, 
constaram um valor devido (a pagar), pela execução do serviço base de brita, 
em desacordo com a Lei nº 8666/93. 

312. Justificativa da UEGP/SEMOB: Novamente, o gestor apenas 
referenciou os esclarecimentos prestados na pendência “a”, retro. 

313. Análise da justificativa: Entretanto, não houve tempo hábil para 
analisar o cumprimento dessa pendência. Assim, tendo em conta que só faltam três 
meses para o término do Programa, propõe-se que a pendência em tela seja analisada 
na auditoria de encerramento do Programa. 

314. Pendência “d”: Problemas relacionados à qualidade dos 
serviços executados. Os auditores do NFO/TCDF constaram os seguintes 
defeitos nos lotes auditados: trincas por fissuramento do concreto, trincas por 
utilização inadequada da ciclovia, ausência de concordância com calçadas e 
acessos pré-existentes, execução de calçadas sem juntas de dilatação e 
mudança de metodologia executiva das juntas de dilatação, em desacordo com 
a Lei nº 8.666/93, e serviços e especificações contratadas. 

315. Justificativa da UEGP/SEMOB: Outra vez, o gestor apenas 
referenciou os esclarecimentos prestados na pendência “a”, retro. 

316. Análise da justificativa: Igualmente, não houve tempo hábil para 
analisar o cumprimento dessa pendência. Assim, tendo em conta que só faltam três 
meses para o término do Programa, propõe-se que a pendência em tela seja analisada 
na auditoria de encerramento do Programa. 

317. Pendência “e”: Superfaturamento por sobrepreço. Nas medições 
dos contratos 605/2011-NOVACAP, 608/2011-NOVACAP, 610/2011-NOVACAP e 
611/2011-NOVACAP, constatou-se sobrepreço em relação aos valores já pagos 
e a pagar, em desacordo com a Lei nº 8.666/93, com Sistemas Referenciais de 
Custos: SINAPI e VOLARE e Revista Guia da Construção – Editora PINI.  

318. Justificativa da UEGP/SEMOB: Mais uma vez, o gestor apenas 
referenciou os esclarecimentos prestados na pendência “a”, retro. 

319. Análise da justificativa: Da mesma maneira, Não houve tempo hábil 
para analisar o cumprimento dessa pendência. Assim, tendo em conta que só faltam 
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três meses para o término do Programa, propõe-se que a pendência em tela seja 
analisada na auditoria de encerramento do Programa. 

 

 Item 4. Execução de passeios em concreto e suavização de taludes na DF-
085 (EPTG) – Contrato nº 22/2011 – DER/DF 

320. Pendência “a”: Deficiência nos projetos para plantio de grama e 
ausência de projetos de engenharia para serviços de suavização de taludes e de 
execução de passeios, objetos do Contrato nº 22/2011-DER/DF, relativo ao 
plantio de grama, execução de passeios em concreto e suavização de taludes 
na DF-085 (EPTG), em desacordo com a alínea “f”, inciso IX, art. 6º, e inciso I, § 
2º do art. 40 da Lei nº 8.666/93; e com o Contrato nº 22/2011-DER/DF e seus 
anexos (especificações técnicas e planilha orçamentária).  

321. Justificativa da UEGP/SEMOB: Nessa oportunidade o gestor 
apresenta o Ofício nº 819/2014-DG/DER/DF, elaborado pela Superintendência de 
Obras do DER/DF, o Ofício 1101/2014-DG/DER/DF, com esclarecimentos apenas 
sobre os achados 6 e 8 do relatório de obras do exercício 2013. 

322. No Ofício nº 819/2014-DG/DER/DF – gestor afirmou que o “Projeto As 
Built” encontra-se no processo referente ao contrato em tela. O achado trata de 
documentação básica prévia à publicação da licitação. Já no Ofício nº 1101/2014-
DG/DER/DF, o gestor informou que o processo nº 113.001449/2011 foi apreciado à 
época pelo TCDF que autorizou a licitação dos serviços em comento”, além de outras 
explicações que entendeu pertinente. 

323. Análise da justificativa: Segundo análise do NFO nos parágrafos 29 
e 30 do Anexo B, conclui-se que a pendência não foi saneada.   

324. Pendência “b”: Ausência de comprovação adequada dos 
pagamentos realizados no âmbito do Contrato nº 22/2011-DER/DF, relativo ao 
plantio de grama, execução de passeios em concreto e suavização de taludes 
na DF-085 (EPTG), em desacordo com o art. 44 do Decreto nº 32.598/10, com os 
termos do Contrato nº 22/2011-DER/DF e seus anexos (especificações técnicas 
e planilha orçamentária).  

325. Justificativa da UEGP/SEMOB: Extrai-se daquela documentação a 
seguinte informação: 

“As medições do serviço foram realizadas por intermédio da apresentação de 

croquis com informações de localização das áreas plantadas e quantitativos; 
através de levantamentos realizados pela equipe de topografia da contratada e 
acompanhados pela equipe de topografia do DER/DF, bem como comprovação no 
local devido as pertinentes fiscalizações realizadas pelo executor do contrato 
juntamente com equipe de fiscalização de obras do DER”. 

326. Análise da justificativa: Segundo análise do NFO nos parágrafos 34 
a 36 do Anexo B, conclui-se que a pendência não foi saneada. 

327. Pendência “c”: Falha na execução dos serviços referentes ao 
Contrato nº 22/2011-DER/DF, no que se refere ao plantio de grama na DF-085 
(EPTG), em desacordo com o art. 61 do Decreto nº 32.598/10, com os termos do 
Contrato nº 22/2011-DER/DF e seus anexos (especificações técnicas e planilha 
orçamentária contratual). 
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328. Justificativa da UEGP/SEMOB: Encontra-se daquela documentação 
a seguinte informação: 

“Os serviços foram executados conforme o Termo de Referência item 2.2.2, 
transcrito abaixo: 
‘Plantio de grama batatais em placas ligadas ou mudas, sendo a primeira mais 
indicada para taludes e a segunda para locais planos’ 
Logo existem duas formas de pagamento que justificam a execução dos serviços. 
No que se refere a áreas sem qualquer plantio de grama e suavização de talude é 
fato que mesmo com o aditivo de serviços, não foram suficientes os quantitativos 
para conclusão de toda DF-085 (EPTG). Quanto aos taludes apresentados nas 
fotos, trata-se de taludes de corte com grande inclinação a técnica/tipo de plantio 
de grama contemplado neste contrato não é aplicável nesta situação; os taludes 
no qual foram plantadas gramas em placas foram suavizados e suas localizações 
estão disponíveis para averiguação no local disponibilizado em Projeto ‘As Built’” 
(grifos nossos). 

329. Análise da justificativa: Segundo análise do NFO nos parágrafos 39 
a 42 do Anexo B, conclui-se que a pendência não foi saneada.   

330. Pendência “d”: Antecipação indevida de pagamento no Contrato 
nº 22/2011-DER/DF, relativo ao plantio de grama, execução de passeios em 
concreto e suavização de taludes na DF-085 (EPTG), sem efetuar o desconto 
devido e a glosa da rubrica correspondente às despesas financeiras do BDI, em 
desacordo com Lei nº 8.666/93, art. 65, inciso II, alínea “c” e art. 40, inciso XIV, 
alínea “d”; Lei nº 4.320/1964, artigos 62 e 63; Decreto Distrital nº 32.598/2010, art. 
64; item 10.3 do Contrato nº 22/2011-DER/DF; Acórdão nº 1442/2003-TCU-
Primeira Câmara; Acórdão nº 1726/2008-TCU-Plenário; cronograma físico-
financeiro do contrato. 

331. Justificativa da UEGP/SEMOB: o gestor limitou-se a referenciar o 
esclarecimento prestado na pendência “a”, retro. 

332. Análise da justificativa: Segundo análise do NFO nos parágrafos 46 
a 49 do Anexo B, conclui-se que a pendência não foi saneada.  

 Item 5. Serviços de Drenagem – Contrato nº 09/2012-DER/DF 

333. Pendência “a”: Serviços de Drenagem - Obstrução da tubulação 
do sistema de drenagem – Contrato nº 09/2012-DER/DF, relativo a serviço de 
drenagem na DF-085 (EPTG), em desacordo com os termos do Contrato nº 
09/2012-DER/DF e seus anexos. 

334. Justificativa da UEGP/SEMOB: No Ofício nº 819/2014-DG/DEF/DF 
o gestor alega que “a manutenção do sistema de drenagem é executado 
periodicamente e a foto demonstra restos de enxurrada se devia a uma chuva intensa 
no local à época que não havia sido limpo.” 

335. Análise da justificativa: Segundo análise do NFO nos parágrafos 53 
a 56 do Anexo B, conclui-se que a pendência não foi saneada. 

 Item 6. Instalação de defensas metálicas na DF-085 (EPTG) – Contrato nº 
10/2012 – DER/DF 

336. Pendência “a”: Deficiência do Projeto Básico relativo ao Contrato 
nº 10/2012-DER/DF, referente à execução de serviço de instalação de defensas 
metálicas na DF-085 (EPTG), em desacordo com o Inciso IX, art. 6º, da Lei nº 
8.666/93; inciso I, § 2º, do art. 40 da Lei de Licitações e Contratos. 
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337. Justificativa da UEGP/SEMOB: Encontra-se no Ofício nº 819/2014-
DG/DER/DF a seguinte informação: 

“Cabe a Superintendência Técnica do DER/DF, a confecção e aprovação do Projeto 
Básico e demais Projetos Executivos pertencentes à obra. 
Outrossim, como Engenheiro Civil Executor do Contrato, cumpro as normas 
estabelecidas do projeto apresentado à Superintendência de Obras”. 

338. Análise da justificativa: O NFO observa que não foi apresentada 
qualquer justificativa, permanecendo as conclusões iniciais sobre a irregularidade 
apontada. 

339. Por essa razão, entende-se que a pendência não foi saneada e deve 
ser mantida. 

340. Pendência “b”: Deficiente execução de serviços e falta de 
execução de itens constantes nas especificações anexas ao Contrato nº 
10/2012-DER/DF, relativo ao serviço de instalação de defensas metálicas na DF-
085 (EPTG), em desacordo com o art. 61 do Decreto nº 32.598/10, Contrato nº 
10/2012-DER/DF e seu anexo de especificações técnicas. 

341. Justificativa da UEGP/SEMOB: No Ofício nº 819/2014-DG/DER/DF 
o gestor assim se expressou: 

“O referido contrato foi finalizado e a empresa executora multada devido a não 
conclusão de todas as etapas e foi solicitado pela fiscalização do DER/DF os 
balizadores reflexivos junto à contratada. 
A fixação dos postes foi feita através de equipamento de percussão apropriado 
para tal, à fixação com chumbamento com concreto não é apropriada em vias 
pavimentadas. 
No fato apresentado nas fotos 10 e 11 não se trata de lâmina solta e sim de 
terminal de ancoragem simples semi-maleável”. 

342. Análise da justificativa: Segundo análise do NFO nos parágrafos 65 
a 68 do Anexo B, conclui-se que a pendência não foi saneada.   

343. Pendência “c”: Execução de instalação de defensas metálicas 
em locais desnecessários (Contrato nº 10/2012-DER/DF), de acordo com 
critérios técnicos definidos pelo DNIT. 

344. Justificativa da UEGP/SEMOB: o gestor limitou-se a referenciar o 
esclarecimento prestado na pendência “a”, do item 4, retro. 

345. Análise da justificativa: Segundo análise do NFO nos parágrafos 72 
a 75 do Anexo B, conclui-se que a pendência não foi saneada 

346. Pendência “d”: Inexecução parcial do Contrato nº 10/2012-
DER/DF, relativo a serviço de instalação de defensas metálicas na DF-085 
(EPTG), e ausência de comprovação da execução dos serviços pagos, em 
desacordo com o disposto no art. 44 do Decreto nº 32.598/10; com o art. 113 da 
Lei nº 8.666/93; com o Contrato nº 10/2012-DER/DF e seus anexos. 

347. Justificativa da UEGP/SEMOB: No Ofício nº 819/2014-DG/DER/DF, 
o gestor afirma que “todas as informações de localização das defensas metálicas 
implantadas e medidas foram apresentadas pelo contratado através de croquis, 
localizações georeferenciais além de verificação e acompanhamento diário da 
fiscalização do DER/DF”.  
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348. Análise da justificativa: Segundo análise do NFO nos parágrafos 79 
e 80 do Anexo B, conclui-se que a pendência não foi saneada.   

349. Assim, entende-se que a pendência em tela não foi sanada e, por 
essa razão, deve ser mantida. 

2) Pendências de Exercícios Anteriores a 2013 (analisadas neste Relatório) 

350. Pendência “a”: Programa de Comunicação Social e Ambiental do 
PTU/DF – Processo de Aquisição nº 0410002314/2009 - SBQC (GN 2350, Seção 
II) – contratado Grecco Consultorias - Atitude e Pensamento Estratégico, no 
valor de R$ 1.828.734,89. Objeto: Execução do Programa de Comunicação Social 
e Ambiental do PTU/DF. Contrato assinado em 04.10.2010, relativo às 
Solicitações de Desembolso nº 41, 42, 43, 44, 46, 47. Não está comprovado nos 
autos que os serviços contratados de consultoria tenham ocorrido a preços de 
mercado. 

351. Justificativa da UEGP/SEMOB: o gestor se limitou a informar que os 
esclarecimentos a esse item se encontram no “anexo B dos Esclarecimentos 2”. 

352. Análise da justificativa: Esse assunto foi tratado na pendência “e” 
das cláusulas contratuais, parágrafos 278 a 290. Como já informado, não consta até 
a página 9649 do processo de aquisição nº 0410002314/2009 comprovação de que 
os serviços contratados de consultoria tenham ocorrido a preços de mercado. 

353. Por essa razão, entende-se que a recomendação em tela não foi 
atendida e permanece. 

354. Pendência “b”: Terminal de ônibus da Ceilândia – Setor “O” – 
b.1) Falha na elaboração do Projeto Básico e ausência de comprovação da 
execução dos serviços; b.2) Desempenho deficiente das funções dos fiscais do 
Contrato nº 20/2009-ST; b.3) Execução de serviços em desacordo com 
especificações técnicas no  Contrato nº 20/2009-ST; b.4) Emissão indevida de 
documento atestando a conclusão das obras do terminal de passageiros de 
Ceilândia – Setor “O” que ainda estavam em andamento e com falhas na 
execução. 

355. Justificativa da UEGP/SEMOB: o gestor volta a referenciar o 
Memorando nº 46/2014-UEGP/ST, anteriormente citado na pendência “c”, do item 
“Cumprimento de Cláusulas Contratuais”, parágrafos 268 a 2, pedindo 
esclarecimentos em relação a esse assunto, para o qual ainda não foi obtida resposta.  

356. Análise da justificativa: Por não haver qualquer esclarecimento a 
respeito desse assunto pelo mutuário, considera-se não sanada a pendência em tela, 
razão pela qual deve ser mantida.  

357. Pendência “d”: Projetos das Ciclovias – Projeto executivo de 
ciclovia, elaborado no âmbito do Contrato nº 042/2008/DER, que liga a BR-060 
ao Recanto das Emas, não consta da relação de ciclovias prioritárias do Distrito 
Federal. 

358. Justificativa da UEGP/SEMOB: Quanto a esse achado, o gestor 
prestou o seguinte esclarecimento: “É irrelevante que a ciclovia referida não esteja 
incluída na relação de ciclovias prioritárias do DF. Tanto que o BID concedeu não 
objeção à indicação dos projetos como contrapartida“. 
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359. Análise da justificativa: Entende-se que, após a inclusão dessas 
ciclovias no Plano de Aquisições e a execução das obras citadas, a pendência em tela 
perdeu o objeto.  

360. Pendência “f”: Plano Diretor de Transporte Urbano do DF – Não 
encaminhamento, por intermédio do Secretario de Transporte, de cópia do 
relatório de auditorias anteriores à Secretaria de Transparência e Controle para 
adoção das providências que julgar cabíveis, relativas ao Processo 
030.000.731/2005.  Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito 
Federal (Contrato nº 08/2008-ST). 

361. Justificativa da UEGP/SEMOB: quanto a essa pendência, o gestor 
assim se manifestou: 

“Reiteramos o Ofício Nº 050/2011-UGP/ST, de 31/03/2011, anexo, quando 
informamos o encaminhamento do Processo PROC. 030.000.731-2005, 
referente ao PDTU, à Secretaria de Transparência e Controle – STC, em 
21/03/2011.” 

362. Análise da justificativa: em que pese o esclarecimento prestado 
pelo gestor, não consta do Ofício encaminhado o relatório de auditoria, conforme 
recomendado. Contudo, o Tribunal, por meio da Decisão n° 1.134/2013, item IV, “b”, 
supriu a pendência ora em exame. 

363. Assim, a pendência em tela perdeu objeto. 

3) Outras Pendências de Exercícios Anteriores a 2013 (a serem analisadas na 
auditoria de encerramento) 

364. Outras pendências e correções de falhas e irregularidades relativas a 
obras, apontadas em auditorias anteriores, serão analisadas na auditoria de 
fechamento do programa, haja vista não ter havido tempo hábil para a referida 
verificação. A tabela seguinte sumariza tais pendências.  
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Alínea Pendência 

“c” do § 
229 da 

auditoria 
de 2013 

Passarela na rodovia DF-001 – c.1) ausência de aplicação de BDI 
diferenciado para fornecimento de materiais no Contrato nº 08/2012-
DER/DF, c.2) execução de escada em desacordo com as 
recomendações das normas técnicas no Contrato nº 08/2012-DER/DF, 
c.3) antecipação indevida de pagamento no Contrato nº 08/2012-
DER/DF. 

“e” do § 
229 da 
auditoria 
de 2013 

Construção e manutenção dos terminais Brazlândia, São Sebastião e 
Riacho Fundo I – Não foram corrigidas as inúmeras falhas constatadas 
nos terminais de passageiros de Brazlândia, São Sebastião e Riacho 
Fundo I, relativo aos Contratos nºs 001/2008-ST, 002/2008-ST e 
003/2008-ST. 

“g” do § 
229 da 
auditoria 
de 2013 

Adequação viária da EPTG, viadutos e obras de arte – e.1) existência de 
diversos tipos de defeitos na superfície dos pavimentos flexível/asfáltico 
e rígido/concreto; e.2) existência de erro de concordância transversal na 
estrutura da via entre as faixas do pavimento flexível das vias expressas 
e entre o pavimento rígido e as baias de ônibus; e.3) inexistência de 
juntas de dilatação longitudinais e respectivas barras de ligação entre o 
pavimento rígido da via exclusiva e as baias de ônibus; e.4) insuficiência 
e inexistência de sistema de drenagem de águas pluviais em alguns 
trechos das vias; e.5) paradas de ônibus e estações de transferência não 
concluídas; e.6) identificação de escorregamento de aterros e erosão de 
taludes; e.7) estreitamento nas vias expressas norte e sul nos viadutos 
da RFFSA, Vicente Pires e Guará, localizados na Linha Verde; e.8) 
serviços executados de limpeza de camada vegetal e de execução de 
fundações e superestrutura, relativos à ciclovia, com grande 
possibilidade de se tornarem inúteis. 

D. Sistema de Controle Interno 

365. As pendências de controle interno de exercícios anteriores foram 
analisadas em conjunto com a situação encontrada em 2014, haja vista tratar-se de 
processo contínuo de gestão, conforme item II deste relatório.  
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IX. ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO DO GESTOR 

366. A auditoria encaminhou à UEGP/SEMOB, por meio da Nota de 
Auditoria nº 20, de 14/04/2015, Minuta de Relatório de Auditoria, para que o gestor 
pudesse se manifestar sobre os achados de auditoria consignados naquele 
documento.  

367. A UEGP/SEMOB encaminhou, em 20.04.2015, por meio do Ofício nº 
115/2015 – GAB/SEMOB e do Ofício 120/2015 – GAB/SEMOB, ambos da mesma 
data, os comentários que entendeu pertinentes à Minuta de Relatório de Auditoria. 

368. Nos parágrafos seguintes, exporemos as opiniões do gestor 
tendentes a confrontar os resultados apresentados naquela Minuta de Relatório de 
Auditoria. Deixaremos de consignar, nessa oportunidade, as opiniões do gestor que 
foram acatadas pelos auditores independentes, tendo em vista que estas foram 
integralmente incorporadas ao corpo deste relatório. 

369. Comentário do Gestor sobre o Achado IV.1: A UEGP/DF aponta 
incoerência nas OBs e NLs descritas no parágrafo 106 deste Relatório. Alega que as 
OBs e NLs que foram utilizadas para os pagamentos das respectivas despesas seriam 
aquelas descritas no campo “OB/NL informada pelo gestor” da tabela que se segue. 
Entretanto, a informação não se confirma, uma vez que em consulta realizada ao 
SIGGO verificou-se que tais documentos citados foram canceladas, conforme descrito 
na tabela a seguir.  

Item SD  Cat. 
Nº do 
Contrato 

Descrição 

OB/NL 
informada 
pelo gestor 

 

 
Data de 

pgto. 
informada 

pelo 
gestor 

Status da 
OB/NL 

informada 
pelo gestor 
no SIGGO 

 Documento 
que 

cancelou a 
OB/NL 

informada 
SIGGO 

23 56 1.2 025/2008 Pag. Ref. IRRF da 62ª MED  2014OB18807 03/04/2014 Cancelada 2014OC00413 

35 56 2.2 605/2011 Reaj. Ref. 10ª MED 2014NL00987 25/02/2014 Estornada 2014NL01509 

36 56 2.2 605/2011 Pag. Ref. Reaj. da 10ª MED 2014OB00630 25/02/2014 Cancelada 2014OC00039 

37 56 2.2 605/2011 Pag Ref.  Med. de Jul/13 2014NL00985 25/02/2014 Estornada 2014NL01506 

38 56 2.2 605/2011 Pag. Ref. Med. de Jul/13 2014OB00632 25/02/2014 Cancelada 2014OC00040 

39 56 2.2 610/2011 Pag. Ref. produto da 7ª MED 2014OB01631 25/02/2014 
A OB informada diz respeito a 
contrato alheio ao PTU 

40 56 2.2 610/2011 Pag. Ref. Impostos da 7ª MED  2014NL00979 25/02/2014 Estornada 2014NL01663 

34 57 1.2 025/2008 Pag Reaj. dos Serv. da 65ª MED  2014OB41768 21/07/2014 Cancelada 2014OC01053 

124 57 2.1 018/2013 Pgto. INSS 2014OB32935 06/06/2014 Cancelada 2014OC00842 

24 58 2.1 005/2014 Pag. Ref. IRRF 2ª MED 2014OB51174 28/08/2014 Cancelada 2014OC01322 

16 60 2.1 003/2014 Pgto. Ref. INSS da 1ª MED. 2014OB61122 16/10/2014 Cancelada 2014OC01608 

5 62 2.1 003/2014 Pag. Ref. Serv. 2ª MED 2014OB66890 14/11/2014 Cancelada 2014OC01781 

109 64 2.1 018/2013 Pag. Ref. Compl. Serv. 9ª MED 2014OB77622 29/12/2014 Cancelada 2014OC02024 

 

370. Comentário do Gestor sobre a Pendência “a.I”: divergência no 
montante de US$ 2.945,65 referente a equívoco no valor da taxa de câmbio 
utilizada para conversão em dólares do montante da NF nº 89 – Consórcio 
Mendes Júnior/Serveng/CR Almeida (Solicitação de Desembolso nº 16), que 
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resultará na diminuição dos recursos aplicados (do capítulo “Análise do 
Saneamento de Pendências de Exercícios Anteriores, item ‘Demonstrações 
Financeiras Básicas’”) 

371. O gestor informou que  

“o ajuste contábil será realizado conforme orientação a ser ratificada pelo BID. A 
correção não foi possível à época, pois não havia recursos BID  empregados 
na categoria Custos Diretos – Melhoria e Integração do Transporte Público Coletivo, 
passíveis de compensação na Solicitação de Desembolso” (grifo nosso) 

372. Percebe-se na alegação do gestor que trata-se de medida futura, 
ainda não desenvolvida. Assim, torna-se impossível à auditoria considerar cumprida 
a pendência em tela. 

373. Por essa razão, entende-se que a pendência deve ser mantida.  

374. Comentário do Gestor sobre as Pendência “g”, “h”, “i” e “j”, 
relativas a contratos de execução de contrapartida – Ciclovias – NOVACAP (do 
capítulo “Análise do Saneamento de Pendências de Exercícios Anteriores, item 
‘A – Demonstrações Financeiras’”) 

375. O gestor informou que 

“a UEGP providenciou junto à NOVACAP, cópia da documentação complementar 
relativa aos contratos de contrapartida de implantação de ciclovias. A partir destes 
comprovantes será possível o lançamento dos referidos pagamentos, bem como 
de eventuais faturas que restaram pendentes.”  (grifo nosso) 

376. Percebe-se na alegação do gestor que trata-se de medida futura, 
ainda não desenvolvida. Assim, torna-se impossível à auditoria considerar cumprida 
a pendência em tela. 

377. Por essa razão, entende-se que a pendência permanece.  

378. Comentário do Gestor sobre a Pendência “c”: Cláusula 4.01 das 
disposições especiais do Contrato de Empréstimo e Artigo 6.01 das Normas 
Gerais do Contrato, por proceder à aquisição e principalmente ao pagamento de 
medições parciais de execução de obras em desacordo com as especificações 
técnicas dos projetos básicos e executivos, especialmente das obras do 
terminal de passageiros Ceilândia, obras de pavimentação, adequação viária e 
instalação de passarela. (do capítulo “Análise do Saneamento de Pendências de 
Exercícios Anteriores, item ‘B – Cumprimento de Cláusulas Contratuais’), bem 
como sobre o Item 2. Construção do Terminal de passageiros de Ceilândia – 
Setor “O”, Pendência “a”: Falta de acessibilidade e de segurança contra risco e 
pânico no terminal de passageiros, em desacordo com laudos da AGEFIS e 
Corpo de Bombeiros Militar do DF (do capítulo “Análise do Saneamento de 
Pendências de Exercícios Anteriores, item ‘C - Procedimentos de Aquisições e 
Obras’”) 

379. Segundo o gestor, 

“Cabe rememorar que, complementarmente aos esclarecimentos encaminhados a 
essa Auditoria por meio dos Ofícios nº 251/2014, 261/2014 e 262/2014, esta 
Unidade encaminhou, no mesmo mês de dezembro de 2014, as respostas 
referentes ao supracitado documento – Memorando nº 46/2014-UEGP/ST – e 
documentação correlata. O material foi encaminhado aos senhores auditores por 
meio dos Ofícios nº 281/2014-UEGP/ST, de 23/12/2014 e nº 285/2014-UEGP/ST, 
de 29/12/2014.” 
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380. Não houve tempo hábil para analisar o cumprimento dessa 
pendência. Assim, tendo em conta que só faltam três meses para o término do 
Programa, propõe-se que a pendência em tela seja analisada na auditoria de 
encerramento do Programa. 

381. Comentário do Gestor sobre o item 3 – Ciclovias – Contratos nºs 
605/2011, 611/2011, 608/2011 e 610/2011 - Pendência “a”, “b”, “c”, “d” e “e” (do 
capítulo “Análise do Saneamento de Pendências de Exercícios Anteriores, item 
item ‘B - Cumprimento de Cláusulas Contratuais’”) 

382. O gestor afirmou que 

“Cabe lembrar que complementarmente ao Ofício nº 251/2014-UEGP/ST, remetido 
à essa Auditoria em 03/12/2014, foi enviado o Ofício nº 34/2015-UEGP/ST, de 
04/03/2015, mediante o qual esta Unidade encaminha cópia do Memo. 116/2015-
GAB/SEMOB, e material anexo, com respostas da NOVACAP (Ofício 225/2015 – 
GAB/PRES-NOVACAP) acerca dos referidos contratos.” 

383. Não houve tempo hábil para analisar o cumprimento dessa 
pendência. Assim, tendo em conta que só faltam três meses para o término do 
Programa, propõe-se que a pendência em tela seja analisada na auditoria de 
encerramento do Programa. 

384. Comentário do Gestor sobre a Pendência “e”: Cláusula 4.04 das 
Disposições Especiais, ... em virtude da contratação de consultoria do Programa 
de Comunicação Social e Ambiental do PTU/DF sem comprovação nos 
respectivos autos que os serviços tenham ocorrido a preços de mercado. (do 
capítulo “Análise do Saneamento de Pendências de Exercícios Anteriores, item 
‘B - Cumprimento de Cláusulas Contratuais’”)  

385. O gestor teceu o seguinte comentário: 

“Na ocasião, a própria Auditoria informou que o aditivo celebrado ao final de 2012 
foi firmado com ‘os mesmos valores previstos no contrato original’. Tal fato converge 
para as prescrições do art. 65, § 1º, da Lei 8666/93. 

Assim, em que pese a iniciativa do Secretário de Transportes em determinar a 
realização de pesquisa para comprovação de que os preços do Aditivo estariam em 
consonância com os praticados no mercado, temos que tal consulta restou 
prejudicada, haja vista que, de fato, já concluído e aceito pela presente auditoria, as 
evidências ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’ referentes à pesquisa de mercado, demonstra atendida a 
comprovação de que os serviços foram contratados a preços de mercado. 

Apesar de superada a questão relativa aos preços do Aditivo, ao viso de demonstrar 
que os referidos preços ainda estariam coerentes com o de mercado, apresentou-
se outros preços referenciais de consultoria, tal como a tabela ABCE/2013, tendo 
em vista inexistir outras referências oficiais e que pesquisas desse jaez não serem 
atividades simples de serem executadas, conquanto as empresas seja reticentes 
em fornecer orçamentos com tal finalidade. 

Assentadas nas razões e premissas apresentadas, depreende-se não prosperar as 
razões aduzidas no Achado da presente Nota de Auditoria.” 



 

  Tribunal de Contas do Distrito Federal 

 

 

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras de 2014 - Contrato de Empréstimo BID nº 1957/OC-BR  

 
79 

386. De acordo com CHAVES3a manutenção do equilíbrio dos preços 
contratados com o preço de mercado, é essencial para a celebração de aditivos aos 
contratos celebrados pela Administração Pública, in verbis:  

“3.2.2. Não observância ao equilíbrio dos preços fixados no contrato sob pena de 
responsabilização dos agentes envolvidos, deve-se observar o equilíbrio dos preços 
fixados no Contrato, de maneira a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o 
acréscimo de itens com preços supervalorizados ou eventualmente a supressão ou 
a modificação de itens com preços depreciados viole princípios administrativos.  

Porém, há casos em que, por falta de critérios de aceitabilidade de preços unitários, 
nem todos os valores da planilha orçamentária da proposta vencedora são os 
menores diante dos demais concorrentes, ainda que o valor global da oferta seja o 
menos dispendioso para o erário. Nessa hipótese, a Administração Pública não está 
necessariamente jungida à obrigação imposta ao contratado pelo art. 65, §1º, da Lei 
8.666/96.  

Na ocorrência de celebração de termo aditivo, com acréscimo de quantidade de 
serviço nos limites legais, cujo preço unitário seja superior ao de mercado, a 
Administração não estará obrigada a seguir o valor unitário inicialmente 
estabelecido na avença. Pois, permitindo a continuidade de sobrepreço desse item, 
restaria vulnerado o interesse público. Dessa forma, deve a Administração 
contratante exigir que o preço unitário das quantidades acrescidas pelo aditivo tenha 
por limite máximo o preço de mercado.  

Na licitação decidida pelo critério do menor preço global, em que não houve critério 
de aceitabilidade dos preços unitários, não há direito do contratado à utilização dos 
preços unitários inicialmente cotados para remunerar os quantitativos acrescidos 
por termo aditivo, mormente quando esses estão acima dos preços de mercado. O 
art. 65, §1º, da Lei 8.666/96 exprime benefício para a Administração e não para o 
contratado. Logo, se a alteração contratual trouxer prejuízo para a Administração, 
caberá sempre o juízo de oportunidade e conveniência por parte do administrador 
público, já que, ao contrário da contratada, não se encontra ele jungido à obrigação 
de aceitação da alteração. Portanto, poderá o administrador, fracassadas as 
tratativas para redução de preço excessivo de item cujo quantitativo necessita ser 
ampliado, contratar esse acréscimo com outra empresa ou, se inviável a partição 
do serviço, rescindir unilateralmente o contrato se entender que isso melhor 
atenderá o interesse público.” 

387. O mesmo entendimento e orientação tem o Tribunal de Contas da 
União, in verbis: 

Acórdão 551/2008 Plenário 

“Observe a necessária justificativa em um eventual aditamento contratual para 
acréscimos de quantitativos, evitando a inadequabilidade de preços com o 
mercado, notadamente com os anotados no orçamento-base e no SINAPI, em 
decorrência da falha verificada em relação à ausência de critério de aceitabilidade 
de preços unitários Acórdão 554/2008 Plenário. 

Exerça criterioso controle dos elementos da planilha apresentada, de modo que, na 
eventualidade de ajustes por meio de termos de aditamento, seja observado 
rigorosamente o equilíbrio do contrato, evitando a supressão de quantitativos de 
itens com subpreço e acréscimo de quantitativos de itens com sobrepreço.” 

 

Acórdão 3667/2009 Segunda Câmara  

                                                 

CHAVES, Eber dos Santos. Alteração de contratos administrativos: estudo sobre vícios nos 

aditamentos aos contratos administrativos. Revista Controle, Tribunal de Contas do Estado do 

Ceará v. XI, n. 1, p. 211-233, jan/jun. 2013. 
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“Por ocasião da celebração de aditamentos para prorrogação do prazo de vigência 
dos contratos de prestação de serviços executados de forma contínua: • adote 
providências no sentido de promover a assinatura dos respectivos termos de 
aditamento até o término da vigência do respectivo contrato, uma vez que, 
transposta a data final de vigência, o contrato é considerado extinto, não sendo 
juridicamente cabível a prorrogação ou a continuidade da execução dele, nem a 
assinatura com data retroativa, nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei nº 
8.666/1993; • realize pesquisa prévia dos preços de mercado capaz de justificar 
ou não o aditamento, consignando-a expressamente nos autos, para fins de 
observância ao disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 

 

388. Também o TCDF prolatou decisões nesse sentido, a saber: 

Decisão TCDF  8965/1997 

"I) reiterar à Secretaria de Administração os termos da letra c da Decisão n 8687/96, 
que ordenou a adequação do prazo estabelecido no 26 Termo Aditivo ao Contrato 
Padrão n 10/89, celebrado com a firma Fiança-Empresa de Segurança Ltda., em 
01.04.94, aos ditames da norma expressa pelo inciso II do art. 57 da Lei n 8.666/93, 
com a redação oferecida pela MP n 1500/96, solicitando adicionalmente que aquela 
Secretaria envie a esta Corte os documentos comprobatórios da efetivação da 
medida e demonstre que a  prorrogação do prazo de vigência contratual 
consubstanciada pelo referido aditivo (36 meses) visou, efetivamente, à obtenção 
de preços e  condições mais  vantajosas para a Administração. 

Decisão TCDF 8626/2000 

"c) determinar à Cia do Metropolitano do Distrito Federal que, doravante, nos casos 
em que houver prorrogação dos contratos de prestação de serviços contínuos, faça 
constar justificativa circunstanciada da existência de condições mais vantajosas 
para a administração, consoante previsto no inciso II do artigo 57 da Lei de 
Licitações. 

Decisão TCDF  2604/2004  

" II) alertar a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap para o 
teor da alínea "a" da Decisão Normativa n 01/1999 desta Corte e determinar que, 
caso decida pela  prorrogação da vigência do termo de contrato n 513/2001, realize 
estudos, considerando os aspectos abordados nos parágrafos 14 a 18 da 
Informação n 29/2004 da 3º Inspetoria de Controle Externo, com o objetivo de 
demonstrar a obtenção de preços e  condições mais  vantajosas para entidade com 
dilação da vigência contratual, devendo encaminhar a este Tribunal, antes da 
formalização dessa alteração do contrato, o resultado dos aludidos estudos, a fim 
de que possa ser avaliado o aspecto da economicidade dessa modificação do 
ajuste.” 

389. Diante do exposto, entende-se que cabia ao gestor dos contratos 
efetuar pesquisa prévia de preços antes da celebração do termo aditivo ao contrato, 
para avaliar e justificar ou não o aditamento, “consignando o resultado nos autos”. 

390. A comprovação de que os preços dos serviços a serem aditivados 
continuavam a preço de mercado era condição obrigatória para a celebração e 
assinatura de termos aditivos. Cabia ao gestor esta comprovação, havendo, nos 
autos, inclusive determinação expressa da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e 
do Secretário de Estado dos Transportes nesse sentido, sendo alertado ao gestor que 
a assinatura do citado Secretário era condicionada à referida comprovação. O que 
não ocorreu.   

391. Além disso, conforme admite a manifestação do gestor, tal 
procedimento obrigatório não foi cumprido nem antes da celebração do aditivo nem 
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logo após a assinatura do Secretário, antes da execução e do pagamento da primeira 
medição dos serviços prestados aditivados, conforme determinado pela PGDF e pelo 
Secretário.  

392. A alegação de que a auditoria considerou os itens contratados a preço 
de mercado não procede, haja vista que foi este mesmo Auditor Independente que 
apontou a falta de comprovação da contratação a preço de mercado.  

393. Portanto, considera-se improcedente as alegações da UEGP, 
mantendo-se, portanto, não saneada a falha apontada.  
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X. CONCLUSÃO 

394. O resultado dos testes e exames de auditoria realizados permite 
concluir que, em nossa Opinião, os demonstrativos financeiros do exercício encerrado 
em 31.12.2014, do Programa de Transporte Urbano custeado pelos recursos do 
Contrato de Empréstimo nº OC/BR 1957 – BID, representam razoavelmente sua 
situação física e financeira, bem como que foram cumpridas as normas contratuais, 
de aquisições e desembolsos, ressalvando-se os fatos listados a seguir. 

395. Quanto às Demonstrações Financeiras: 

a) divergência no montante de US$ 2.945,65 referente a equívoco 
no valor da taxa de câmbio utilizada para conversão em dólares do 
montante da NF nº 89 – Consórcio Mendes Júnior/Serveng/CR 
Almeida (Solicitação de Desembolso nº 16), conforme parágrafos 222 
a 227 do Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno;  

b) ausência de apresentação das conciliações bancárias completas, 
contendo os registros individualizados de cada fato contábil, de forma 
analítica, conforme parágrafos 95 a 100 e 234 a 239 do Relatório de 
Auditoria e do Sistema de Controle Interno; 

c) não contabilização de despesas realizadas na execução da 
ciclovia de Recanto das Emas, realizada pela NOVACAP, com 
recursos de contrapartida local, conforme parágrafos 249 a 260 do 
Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno 

d) irregularidades na contratação, execução e pagamento de obras 
e serviços de adequação viária na EPTG verificadas nas auditorias 
anteriores, envolvendo recursos do BID e de contrapartida local, cuja 
estimativa do impacto financeiro nos demonstrativos é incerta, 
conforme descrito nos parágrafo 91, itens “a”, “c” e “d”, do Relatório 
de Auditoria e do Sistema de Controle Interno; 

e) execução de obras de ciclovias com indícios de superfaturamento 
e erros de medição verificada na auditoria de 2013, envolvendo 
recursos de contrapartida local, cuja estimativa do impacto financeiro 
nos demonstrativos é incerta,  conforme descrito no parágrafo 91, item 
“b”, do Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno. 

f) falhas e irregularidades detectadas nos procedimentos de 
aquisições e execução de obras e serviços de engenharia relativos a 
implantação dos terminais de ônibus de Recanto das Emas I e II, 
Riacho Fundo II, QNR-Ceilândia, Gama Leste, Sobradinho II e 
Samambaia Norte e Sul, envolvendo recursos do BID e de 
contrapartida local, cuja estimativa do impacto financeiro nos 
demonstrativos é incerta, conforme parágrafo 91, item “e”, do 
Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno; e 

g) ausência de comprovação de que os pagamentos ocorridos de 
01/01/2014 a 31/12/2014 à consultoria do Programa de Comunicação 
Social e Ambiental do PTU/DF tenham sido realizados a preço de 
mercado, conforme parágrafos 278 a 290, do Relatório de Auditoria e 
do Sistema de Controle Interno. 
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396. Quanto ao Cumprimento de Cláusulas Contratuais, consideram-se 
descumpridas as seguintes cláusulas e artigos: 

a) Artigo 3.06(b) das Normas Gerais, devido à utilização de taxa de 
câmbio diversa daquela do dia do efetivo pagamento, conforme 
parágrafos 104 a 110 do Relatório de Auditoria e do Sistema de 
Controle Interno; 

b) Cláusula 4.02 das Disposições Especiais, tendo em vista a 
ausência de ações planejadas e periódicas de manutenção e 
conservação, conforme parágrafos 111 a 118 do Relatório 
supramencionado; 

c) Cláusula 4.04 das Disposições Especiais, em virtude da ausência 
de comprovação de que a contratação e os pagamentos dos serviços 
de consultoria do Programa de Comunicação Social e Ambiental do 
PTU/DF tenham sido realizados a preço de mercado, conforme 
parágrafos 119 a 121 e 278 a 290 do Relatório supramencionado; 

d) Cláusula 4.01 das Disposições Especiais e Artigo 6.01 das 
Normas Gerais, por proceder à aquisição e principalmente ao 
pagamento de medições de execução de obras em desacordo acordo 
com as especificações técnicas dos projetos básicos e executivos, 
especialmente das obras dos terminais de passageiros de Recanto 
das Emas I e II, Riacho Fundo II, QNR-Ceilândia, Gama Leste, 
Sobradinho II, Samambaia Norte e Sul, conforme parágrafos 122 a 
127 do Relatório supramencionado; 

e) Artigo 6.03 das Normas Gerais, em virtude da utilização parcial de 
equipamentos de monitoramento e poluição de ar adquiridos com 
recursos do BID, conforme parágrafos 128 a 130 e Capítulo VI do 
Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno; 

f) Artigo 7.01 e 7.02 das Normas Gerais, em virtude de fragilidades 
verificadas no Sistema de Controle Interno, conforme parágrafos 131 
a 133 do Relatório supramencionado; e 

g) Artigo 6.01 das Normas Gerais, em virtude do atraso em iniciar a 
reforma dos terminais do Núcleo Bandeirante, do Guará II, do Paranoá 
e de Taguatinga – Setor M Norte, conforme parágrafos 134 a 140 do 
Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno. 

397. Quanto aos Procedimentos de Aquisições, Bens, Obras e Serviços: 

a) inconsistência entre os dados declarados nas Solicitações de 
Desembolso enviadas ao BID e os comprovantes encontrados nos 
processos de aquisição e de pagamento, conforme parágrafos 142 a 
151, do Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno; 

b) pagamentos realizados em 2014 sem a devida comprovação de 
que serviços de consultoria do Programa de Comunicação Social e 
Ambiental do PTU/DF tenham sido realizados a preço de mercado, 
conforme parágrafos 152 a 154 e 278 a 290, do Relatório de Auditoria 
e do Sistema de Controle Interno; 
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c) ausência de projetos e outros elementos fundamentais 
(memoriais e especificações), relativos à execução das obras dos 
terminais de passageiros de Recanto das Emas I e II, Riacho Fundo 
II, QNR-Ceilândia, Gama Leste, Sobradinho II, Samambaia Norte e 
Sul, conforme parágrafo 157 do Relatório de Auditoria e do Sistema 
de Controle Interno e parágrafos 82 a 109 do anexo B; 

d) ausência de estudo de alternativas para terraplenagem do 
Terminal QNR Ceilândia, conforme parágrafo 158 do Relatório de 
Auditoria e do Sistema de Controle Interno e parágrafos 110 a 124 do 
anexo B; 

e) fragilidades e inconsistências nos registros das medições da 
execução obras e serviços de engenharia, possibilitando antecipação 
de pagamentos das obras do terminal de passageiros de Samambaia 
Sul, conforme parágrafo 159 do Relatório de Auditoria e do Sistema 
de Controle Interno e parágrafos 125 a 146 do anexo B; 

f) inconsistências na determinação dos quantitativos aditados, no 
terminal de passageiros de Sobradinho II, conforme parágrafo 160 do 
Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno e parágrafos 
147 a 162 do anexo B; 

g) desconformidade entre os serviços contratados e os efetivamente 
executados, no terminal de passageiros de Riacho Fundo II e  QNR-
Ceilândia, conforme parágrafo 161 do Relatório de Auditoria e do 
Sistema de Controle Interno e parágrafos 163 a 188 do anexo B; 

h) execução de serviços com alterações de serviços previstos nos 
projetos sem formalização de termo aditivo na execução do terminal 
de passageiros do Riacho Fundo II e Gama Leste, conforme parágrafo 
162 do Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno e 
parágrafos 189 a 243 do anexo B;  

i) deficiências da execução dos serviços, execução incompleta ou 
deficiente, bem como itens danificados, que podem comprometer a 
qualidade final e a vida útil dos terminais de passageiros de Recanto 
das Emas I e II, Riacho Fundo II, QNR-Ceilândia, Gama Leste, 
Sobradinho II, Samambaia Norte e Sul, conforme parágrafo 163 do 
Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno e parágrafos 
269 a 279 do anexo B; 

j) não atendimento de critérios de acessibilidade nos terminais de 
passageiros do Recanto das Emas I e II,  Riacho Fundo II, QNR-
Ceilândia, Gama Leste, Sobradinho II, Samambaia Sul e Norte, 
conforme parágrafo 164 do Relatório de Auditoria e do Sistema de 
Controle Interno.  

 
 

Brasília, 22 de abril de 2014. 
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Fabrício Bianco Abreu José Higino de Souza 
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Marcelo Magalhães Silva de Sousa 
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Tribunal de Contas do Distrito Federal
Secretaria Geral de Controle Externo
Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública
Divisão de Auditoria de Programas e de Recursos Externos

ANEXO A - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2014
do

Relatório dos Auditores Independentes
Tribunal de Contas do Distrito Federal

Contrato de Empréstimo BID 1957/OC-BR
Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal

Financiado pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID



',é 

Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Mobilidade 
Gabinete do Secretário 

OFÍCIO N.° 3QÇi /2015 - GAB/SEMOB 
	

Brasília, 13 de março de 2015. 

Senhores Auditores, 

Reportamo-nos à Nota de Auditoria n.° 9, exarada no âmbito do Processo n.° 

28563/2014-e desse Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, que solicita 2 (duas) 

cópias integrais das demonstrações financeiras de 2014, previstas no Contrato de 

Empréstimo n.° 1957 - OC/BR, celebrado entre o Banco Interameriacano de 

Desenvolvimento - BID e o Governo do Distrito Federal, para encaminharmos o Memorando 

n.° 56/2015 da Unidade Especial Geral de Gerenciamento do Programa de Transporte 

Urbano desta Pasta - UEGP, anexo. 

i 
: .N 

.. ;: 

I I  

À 

Atenciosamente, 

2YUc cJcoC,( 

SONIA RODRIGUES HADDAD 
Secretária Adjunta de Mobilidade 

Senhores 
MARCELO MAGALHÃES SILVA DE SOUSA e FABRÍCIO BIANCO ABREU 
Auditores de Controle Externo da Divisão de Auditoria de Programas e de Recursos Externos 
da Secretaria de Auditoria de Macroavaliação da Gestão Pública 
Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF 
Brasília-DF 

Gabinete do Secretário GAB/SEMOB 
Anexo do Palácio do Buriti, 150  Andar - Sala 1501, Brasília (DF) - CEP: 70.075-900 

Telefone: (061) 3441-3421 - Fax: (061) 3441-3408 - pabinetestdf.00vbr 
GAB/SEMOB-ASL 
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A TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE MACROAVALIAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
DIVISÃO DE AUDITORIA DE PROGRAMAS E DE RECURSOS EXTERNOS 

NOTA DE AUDITORIA N°09— PROC 28563/2014-e 

Processo n° 28563/2014-e 

Unidade: Secretaria de Estado de Transportes 
Referência: Ofício n° 55/2014 - GAB/SEMAG 
Assunto: Auditoria em Programa financiado pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID 

Senhor Chefe da Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de 
Transporte Urbano do Distrito Federal - UEGP-PTU/DF, 

Tendo em vista a realização de auditoria no Programa de Transporte 
Público, em especial no Contrato de Empréstimo n° 1957 OC/BR, celebrado entre o 
BID e o Governo do Distrito Federal, em conformidade com o Ofício n° 5512014 
GAB/SEMAG, solicitamos 02 (duas) cópias integrais das demonstrações 
financeiras de 2014, previstas no Contrato de Empréstimo n° 19571OC-BR, 
devidamente assinadas pelo Coordenador-Executivo e pelo responsável pela 
contabilidade do Programa. 

Cumpre-nos lembrar a Vossa Senhoria que a execução dos nossos 
trabalhos está condicionada ao cumprimento do prazo fixado no contrato de 
empréstimo, o que nos impõe, em face dessa circunstância, solicitar que o 
fornecimento dessas informações seja feito até 20.01.2015. 

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos pelos telefones 33 14-
2251 e 3314-2513 e pelos endereços eletrônicos seguintes: fabriciotc.df.gov.br, e 
marcelomsousatc.df.qov. br. 

Brasília, 4 de dezembro de 2014. 

Atenciosamente, 

Marcel 1*raga 	 Sousa 
	

Fabrício Bianco Abreu 
ACE M. 1420-2 
	

ACE Mat. 449-9 

Nazaré 
ortes 
'/PTU 

RECEBIDO 

Em 0.11,)JJ!L às 	h___ 

Rubrica/Mafrícula 	UEGPIST 
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Q24TRoLE iNTERNO 08 

/ 	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Mobilidade 

JL 	Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

MEMO 
NO. 	/2015 - UEGP-SEMOB 	 Brasília, 13 de março de 2015. 

PARA: GAB / SEMOB 

Ref.: Contrato de Empréstimo n° 1957/ÕC-BR - Programa de Transporte Urbano do 
Distrito Federal - PTU/DF - Nota de Auditoria n19— Processo 28563/2014-e - 
30  envio - 1a revisão. 

Senhor Secretário, 

Com relação à Nota de Auditoria em referência e visando cumprir ao 
disposto nas Disposições Especiais, Cláusula 3.05.b "Fundo Rotativo" e nas 
Normas Gerais, Artigo 7.03.i "Relatórios e Demonstrações Financeiras" do 
Contrato de Empréstimo n° 195710C-BR, em referência, encaminhamos as 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2014 (la  revisão) e demais 
documentos correlatos. 

As Demonstrações Financeiras devem ser encaminhadas ao Tribunal de 
Contas do Distrito Federal - TCDF, acompanhadas dos documentos relacionados 
a seguir: 

Duas cópias integrais das demonstrações financeiras de 2014, 
previstas no Contrato de Empréstimo n° 1957 OC-BR, devidamente 
assinadas; 

Carta de Representação, assinada pela Autoridade habilitada e 
responsável pelo Programa PTU/DF, conforme exigido pelas normas 
internacionais de auditoria. 

Atenciosamente, 

JORGE/L(J1&MIRDA NAZARÉ 
Chefe dtÍEGP/PTU 

Anexos: duas vias impressas do material em referência e CD/DVD com os anexos 
correspondentes. 

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 
Anexo do Palácio do Buriti, 15° Andar— Sala 1507, CEP: 70.075-900 - Brasília - DF. 

Telefone (61) 3322-5002 Fax (61) 3322-3913 
UEGP/PTU/SEMOB-DF 
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Programa de 
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À GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Ã 	Secretaria de Estado de Mobilidade 
_____ 	Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

Notas de Elaboração das Demonstrações 
Financeiras de 2014. 

As Demonstrações Financeiras de 2014 foram elaboradas de acordo 
com as orientações técnicas emitidas pelo BID contidas nas "Guias de 
Relatórios Financeiros e Auditoria Externa das Operações Financiadas pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento" (Reforma Fiduciária - Dezembro de 
2009 - versão 1.0), bem como, de acordo com as cláusulas contratuais 
contidas no Contrato 1957 OC-BR. 

Ressalvamos que não foi possível comparar os dados finais da conta 
corrente, bem como anexar a Conciliação Bancária ao presente relatório por 
não termos recebido a mesma em tempo hábil, necessário para atender o 
prazo final, previsto em contrato, para apresentação das Demonstrações 
Financeiras aos Auditores credenciados pelo BID (artigo 7.03. das Normas 
Gerais do Contrato 1957 OC-BR). 

Brasília, 13 de março de 2015. 

,-  
- nna 3osé R Soares Webr Marra 

Es{ 	Financeiro 
- 
- 	.-' 

Gastai 
Coord. Planejamento 

, 
Gerente 

Jorge Nazaré 
Chefe da UEGP 

( 	Elaborad.- Visto Verificado Visto Apto Visto Aprovado Visto 

Área: 	 P Área: Área: 
Planejamento, Monitora,iento e Planejamento, Monitoramento e Controle Unidade Espedal de Gerenciarnento do 
Controle Financeiro - SAG Físico - SAG 1 Coordenação Geral - SAG 1 Programa de Transporte Urbano - (JEGP 
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APRESENTAÇÃO 

Este documento, denominado "Demonstrações Financeiras", consolida as 
movimentações financeiras do exercício de 2014, do Programa de Transporte Urbano 
do Distrito Federal, referente ao Contrato de Empréstimo N° 1957/OC-BR, celebrado 
entre o Governo do Distrito Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - 
BID. 

As Demonstrações Financeiras são compostas pelos documentos: 

Demonstração de Fluxo de Caixa; e 

Demonstrativo de Investimentos Acumulados. 

Os comentários e justificativas pertinentes aos lançamentos do Fluxo de Caixa e 
dos Investimentos Acumulados estão descritos nas Notas Explicativas e todos os 
documentos comprobatórios dispostos nos Anexos das Notas Explicativas. 

Brasília, 13 de março de 2015. 

0--19,V ci1 ~ c/ 
Sonha Rodrigues Haddad 

Secretária Adjunta SEMOB/DF 
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R 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SEMOB - Secretaria de Estado de Mobilidade 
UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 
SIG - Sistema de Informações Gerenciais 

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 

Contrato de Empréstimo 1 957-OC/BR 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIO 2014 
Valores em US$ (R$2,6556) 

Período terminado em 2014 (até a SD 63) 
Período terminado em 2013 

(Enviado ao TCDF em 22/04/2014) 
BID CONTRAPARTIDA TOTAL BID CONTRAPARTIDA TOTAL 

RECURSOS RECEBIDOS 
Acumulado Início do Exercício 136.673.454,10 102.561.480,25 239.234.934,35 134.473.454,10 99.322.474,56 233.795.928,66 
Durante_o_Período  
- Desembolsos (Antecipações/Fundo Rotativo, Reembolsos, 

10.500.000,00 Pagamentos_Diretos)_(SDs_54,_59_e61)  
1.102.990,251 11.602.990,25 2.200.000,00 3.518.544,55 5.718.544,55 

- Juros Recebidos  1.043.612,82 1.043.612,82  906.246,17 906.246,17 
- Juros (Ajuste 1 no exercício)  -906.246,17 -906.246,17  -989.042,04 -989.042,04 
- Juros (Ajuste II no exercício)  2.330,032 -2.330,03  
- Variação Cambial  -234.266,54 -234.266,54  -196.742,99 -196.742,99 
- Variação Cambial (Ajustes no exercício)  710,95 3 710,95  

Total de Recursos Recebidos 147.173.454,10 103.565.951,53 250.739.405,63 136.673.454,10 102.561.480,25 239.234.934,35 
RECURSOS EFETUADOS 

Acumulado Início do Exercício 136.198.109,42 101.891.345,49 238.089.454,91 134.259.785,94 98.372.800,94 232.632.586,88 
Durante_o_Período  

- Solicitação/Justificativa de desembolso apresentada ao BID (SD 
7.135.026,44 

55,56,57,58,60,62) em 2014  
1.027.775,54 8.162.801,98 994.684,49 2.574.839,40 3.569.523,89 

- Solicitação/Justificativa de desembolso apresentada ao BID e 
_31 

1.247.989,42 
não_aprovada_  até 	/1 2/2014_(SD_63)  46.917,31 1.294.906,73 

- Pagamentos por Bens e Serviços não remetidos ao BID até a 
data_de_31/12/2014  

742.935,51 28.29740 771.232,91 943.638,99 943.705,15 1.887.344,14 

Total Desembolsado 145.324.060,79 102.994.335,74 248.318.396,53 136.198.109,42 101.891.345,49 238.089.454,91 

Saldo Disponível ao Final do Período 1.849.393,31 571.615,79 2.421.009,10 475.344,68 670.134,76 1.145.479,44 
1—A composição desse valor encontra-se demonstrado nas Notas Explicativas Item 6.7 
2 - Ajuste proveniente do Conciliação Bancária 2013 - Vide Notas Explicativas Item 7.1.1 
3- Ajuste proveniente de correções no SD 55 - Vide Notas Explicativas Item 7.1.2 

Brasília, 13 de ma7 2015. 	

0ZvCúc'od  
Sonia Rodrigues Haddad 

Secretária Adjunta SEMOBIDF 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SEMOB - Secretaria de Estado de Mobilidade 

4 

	

	UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa 

SIG - Sistema de Informações Gerencials 

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO 

Banco Interamericano de Desenvolvimentc 

Contrato de Empréstimo 1957-OC/3P 

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS 
Exercido: 2014 

Valores em US$ 

Orçamento Vigente Acumulado no Inicio do Exercido Movimento no Exercido2til4 Acumulado até Exercido 2014 Orçamento a Realizar 
Categoria de Inversão 

TOTAL 1 	610 Local TOTAL 610 Local TOTAL 
-_______________  

610 Local TOTAL 810 Local TOTAL 610 Local 

1 	Engenharia o AdmInistração 26.000000.00 13.200.050.80 6,009.600.00 16253.054.47 10.6316924 7652.13212 2.040025.03 1.840.76545 207.044,61 20.302.644.00 12.471.667.31 7.620.677,19 3,097409.05 2.750132.09 009.322.01 

1.1 	Estudos e Projetos 9.203.000,00 1.690.000.00 7.320.000,0 0.711.709,41 553.854.20 0.157.015.13 271.777.59 126.013,37 145.762.22 6.093.547,00 679.999.65 8.303.577,35 2.250.453.00 1.205.032.35 1.850.422.65 

1.2 	Administração do Programa 14.600.000.00 13.323.000.80 1.480.OW.00 11.542,145.26 15.077.129.01 1.405,017.25 1.776.652.24 1.714.769,65 42.052.55 13.316.097.50 51.795.097.00 1.527.509,94 1.481.002.50 1.529.102,34 .47.099,94 

2 	Custos DIretos 5,055400,60 15u75.9001M j 	02.610.009.00 216,660.074,89 925.321257,19 04.373.467,09 7.993306,40 7.009.199.39 786123.13 227.660.484,16 132.608.753.49 90681.710,71 1A98.839,84 21.785240.05 -12.271.710,71 

2.1 	Melhoria e Integração do Transporte Público 215.965.055.05 139.435.050,00 75.750.000,0 196.662010.39 121.399.132,02 77.583.514.37 7.590.220,00 8.003.002.79 412.223,92 208.057.815.80 129.092.137,80 77.075.235.19 0127.524.01 11.352.002.20 '0.225.730.19 

Coletivo 

2.2 	Melhoria da Segurança Viária para o Transp 11.400.00000 7.300.008.00 4.100.000,00 19.373.031.76 16.313.031,76 279.836,14 270.638,14 16.643.087.90 16.643.067.00 -5.243.007.00 7.300.000.00 .12.543,907,90 

Motoriz.e Não Motortz. 

2.3 	Centro de Controle e Sistema de Semáforos 3.990,000,00 
1.000.000.01 

1,500.006,00 3.000.005.00 1.000.000.00 1.000.000,00 

2.4 	Sistema de Gestão e Operação do Transporte 3,005,006,00 1.600.0ix,0C 1.400.000,05 3.500.99520 1.600.000.00 1.460.000.00 

Público Coletivo 
1 

2.5 	Supervisão de Obras 5605.005.00 5.040,000,ix 560.000.05 4,359.398.53 3.932.455.00 438.941.45 627.323,74 650.160,07 25.003,17 4.886.620.27 4,524.655.60 452,004,62 613.379.73 555.304.35 07.995,38 

3 	Fortalecimento InstItucIonal 6.000600,60 7350.000,60 000,600,65 327437,67 242409,63 61.847,04 357337,97 242469,63 01.947,64 7.072.670.13 6.054.690,97 716650.16 

3.1 	Secretaria de Transportes 3200,000,00 1680.000,0c 320.009,00 3200.000,00 2.680.002,00 020.000,00 

3.2 	OFirans 3.200.000,00 2.900.000.05 225.000.001 3.200.005,00 2.680,000.00 020.000,00 

3.3 	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 1.800.000,00 1.440.000,001 100.659,00 327,327,67 245.390,03 01.047.84 327.327,07 245.360,03 91.547,84 1.272.872,13 1.104.619,67 78.052,18 

Hidricos 

4 	Custos Concorrentes 706.602,00 706.080.00 766,000,60 760600,60 

4.1 	Desaproprlações 

4.2 	Reassentamentos 

4.3 	Compensação Sócio-Ansbiental (Execução do 705,000,00 700.000,00 700.060.00 700.050.00 

Programa) 

6 	Custos FInanceiros 

5.1 	Inspeção e supervisão 

TOtais 203.000.000.00 1 179.775.050,00 63.110,680,04 236376417,22 136.105.040,42 102.576,267,00 18.042.019,31 9.105.601,37 616,607,94 240416.339,93 140324,600,71 182.994.335,74 21,088643,47 31.460.809,21 .0404.335.741 

ParI-Passu % 69.5 34,6 57.2 42$ 80,0 6,1 80,0 41,5 145,9 .40,6 

26/02/2015 , 	 rÀ21..Á 
Sonia Rodriçiues Haddad 

Secretária Adjunta SEMOB/DF 
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À GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Mobilidade 
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

ES 

1. Descrição do Projeto / Programa 

	

1.1 	O PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - PTU/DF 
tem por fim melhorar as condições de mobilidade e a acessibilidade da população do 
Distrito Federal, principalmente aquela de menores recursos, aumentando a integração 
entre os núcleos urbanos locais. As ações propostas possuem foco na implantação de 
uma nova concepção de operação do sistema de transporte público coletivo, 
fundamentada na ideia de integração entre itinerários ônibus/ônibus e ônibus/metrô. As 
intervenções fisicas contextualizam-se como um meio de viabilizar o modelo de gestão. 

	

1.2 	OBJETIVO GERAL: 
12.1 Promover a mobilidade no Distrito Federal, a fim de aumentar a integração dos núcleos 

urbanos da área metropolitana de Brasília e melhorar as condições de equidade e 
qualidade de vida da população. 

	

1.3 	OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Criar vias exclusivas para ônibus e melhorar o acesso dos usuários nos veículos, nas 
paradas e nos terminais; 
Construir ou reformar pontos de parada e terminais de ônibus; 
Melhorar as ações do Governo com relação aos transportes, como a fiscalização dos 
serviços e o atendimento aos usuários, mediante o fortalecimento institucional da 
Secretaria de Transportes e da DFTrans; 
Melhorar a segurança de trânsito para os pedestres, os ciclistas e os veículos; 
Implementar o sistema de bilhetagem automática; 
Implantar a Câmara de Compensação de Receitas e Créditos. 

	

1.4 	Custo do Programa e plano de financiamento 

1.4.1 O custo do Programa foi estimado no equivalente a US$ 269.885.000,00 (duzentos e 
sessenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil dólares), distribuídos por fonte 
de financiamento e categoria de investimento. 

1.4.2 Em 8, 9 e 10 de maio de 2013 ocorreu a Missão de Administração do BID, que 
promoveu a última revisão dos valores do plano de contas e o prazo final do 
PROGRAMA 1957/OC-BR. O prazo para o último desembolso foi prorrogado para 30 
de julho de 2015, conforme CBR 110/2014, de 17/01/2014 (anexo 1). 

1.4.3 Custo e Financiamento - o quadro a seguir apresenta, detalhadamente, a distribuição 
dos recursos por Categorias de Investimentos e fontes. 
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,1 	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Mobilidade 
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

QUADRO ORÇAMENTO  CONTRATO 1957IOCBR* (Valores em US$ 
Categoria de Investimento 810 Aporte Local Total 

Engenharia e Administração 15.200.000,00 8.800.000,00 24.000.000,00 

1.1 Estudos e Projetos 1.880.000,00 7.320.000,00 9.200.000,00 

1.2 Administração do Programa 13.320.000,00 1.480.000,00 14.800.000,00 

Custos Diretos 154.375.000,00 82.810.000,00 237.185.000,00 

2.1 Modernização e Integração TP 139.435.000,00 75.750.000,00 215.185.000,00 

2.2 Melhoria da Segurança Viária 7.300.000,00 4.100.000,00 11.400.000,00 

2.3 CCO e Sistema de Semáforos 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 

2.4 Sistema de Gestão e Operação TP 1.600.000,00 1.400.000,00 3.000.000,00 

2.5 Supervisão de Obras 5.040.000,00 560.000,00 5.600.000,00 

Fortalecimento Institucional 7.200.000,00 800.000,00 8.000.000,00 

3.1 Secretaria de Transportes 2.880.000,00 320.000,00 3.200.000,00 

3.2 DFTRANS 2.880.000,00 320.000,00 3.200.000,00 

3.3 SEMARH (antiga SEDUMA) 1.440.000,00 160.000,00 1.600.000,00 

Custos Concorrentes 700.000,00 700.000,00 

4.1 Desapropriações 

4.2 Reassentamentos 

4.3 Compensação Sócto-Ambiental 700.000,00 700.000,00 

176.775.000,00 93.110.000,00 269.885.000,001 

(*já apresentada nas Notas Explicativas de 2013). 

2. Principais Políticas Contábeis 

	

2.1 	As demonstrações financeiras básicas foram elaboradas pelo regime de caixa, seguindo 
orientação do BID, registrando-se as receitas quando do recebimento dos fundos e 
reconhecendo-se as despesas pela data do pagamento na OB - Ordem Bancária 
eletrônica emitida pela Secretaria da Fazenda do GDF. Essa prática contábil difere dos 
princípios de contabilidade geralmente aceitos, segundo os quais as transações devem 
ser registradas na medida em que ocorrerem e não quando elas são pagas. 

	

2.2 	Os registros contábeis do Programa são mantidos em dólares dos Estados Unidos, de 
acordo com os requisitos do BID. Para o cálculo da equivalência em dólares dos 
Estados Unidos da América, do recurso recebido em moeda nacional na conta específica 
do banco comercial, utiliza-se o tipo de câmbio vigente no momento da internalização 
desses recursos, sendo utilizada para conversão a taxa de compra do Banco Central do 
Brasil, conforme especificado no Artigo 3.06, das Normas Gerais do Contrato. 

	

2.3 	Para conversão dos valores pagos aos Fornecedores e impostos é feita a conversão pela 
data da emissão da Ordem Bancária, com a taxa de compra do dia do Banco Central. 

2.3.1 Com relação aos Impostos, no caso de contratos de Coexecutores, é considerada a data 
da emissão da NL do SIGQO, prática não objetada pelo BID, conforme CBR-796/2010, 
de 04/03/2010 (anexo II). 
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À GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Mobilidade 
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

Fundos Disponíveis 

3.1 	Os fundos disponíveis em 31 de dezembro estão depositados nas contas bancárias do 
Programa e incluem as receitas geradas por juros e variações cambiais. 

Em US$ (R$ 2.6556) 
2013 2014 

Conta Bancária n°100-0166799 423.069,10 1.922.311,08 
Special Account n°4.1.8.10.10.01-5 

Total 423.069,10 1.922.311,08 
Dados extraidos dos Extratos Bancários Vide Anexo III 

	

3.2 	Durante o ano de 2014 foram registradas receitas provenientes de Juros no total de US$ 
242.179,70 (duzentos e quarenta e dois mil cento e setenta e nove dólares e setenta 
centavos), conforme Anexo IV. Esta receita é apurada pelo somatório de todos os 
rendimentos de aplicações ocorridas na Conta Bancária n°100-0166799 e convertido em 
dólares americanos em 31/12/2014. Tais valores são extraídos dessa conta e transferidos 
para a conta de contrapartida do Tesouro. 

	

3.3 	Os Juros, por orientação do BID, são apresentados, na coluna de Contrapartida na 
Demonstração de Fluxo de Caixa., somando-se todos os valores recebidos em Reais, 
desde o início do Programa, e convertendo-os pelo Dólar do dia 31 de dezembro do 
exercício em apuração; e, ao mesmo tempo, os juros apresentados no exercício anterior 
são lançados, também na coluna de Contrapartida, como débito e apresentado como 
ajustes de juros. 

	

3.4 	Em 2014 foram registradas receitas acumuladas provenientes de juros no total de US$ 
1.043.612,82 (um milhão e quarenta e três mil seiscentos e doze dólares e oitenta 
centavos) de aplicações da conta conjunta BID e Contrapartida. - Anexos IV. 

	

3.5 	Em 31/12/2014 as perdas provenientes de Variação Cambial, acumuladas desde o 
início do programa, atingiram o montante de US$ 234.266,54 (duzentos e trinta e quatro 
mil duzentos e sessenta e seis dólares e cinquenta e quatro centavos). 

	

3.6 	A Variação Cambial é apresentada, de forma analítica, no Relatório de Variação 
Cambial, nas versões (a) e (b) (anexo V). 

Adiantamentos Pendentes de Justificação/aprovação. 

	

4.1 	Em 31 de dezembro de 2014 o saldo pendente de justificação e/ou aprovação pelo BID 
é de US$ 1.990.924,93 (um milhAo novecentos e noventa mil novecentos e vinte e 
quatro dólares e noventa e três centavos) e está representado nas seguintes solicitações 
de desembolso pendentes de tramitação ou gastos efetuados não incluídos em tais 
solicitações: 

Valores de pagamento efetuados e que não figuram na LMS1-2014 -US$ 
Solicitação de Desembolso apresentada e não aprovada pelo BID até 31.12.2014 (n° 63) 1.247.989,42 
Valores pagos e não apresentado ao BID até 31/12/2014. 742.935,51 
Gastos pagos não incluídos na Solicitação de Desembolso 0,00 
Total 1.990.924,93 
Obs.: Os dados aqui apresentados são compatíveis com os dados evidenciados no formulário "Conciliação dos Recursos do Banco" em 
31/12/2014. 
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1 

4 	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Mobilidade 
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

5. Fundo Rotativo 

	

5.1 	O Contrato de Empréstimo 1957/OC-BR estabeleceu inicialmente um Fundo Rotativo 
equivalente a 5% do valor do financiamento, ou seja, US$ 8.838.750,00 (oito milhões 
oitocentos e trinta e oito mil setecentos e cinquenta dólares). 

	

5.2 	Em 15/10/2009 o Fundo Rotativo foi elevado para 10% do valor do Financiamento, ou 
seja, US$ 17.677.500,00 (dezessete nul seiscentos e setenta e sete mil e quinhentos 
dólares) e foi o seu limite em 2014. 

	

5.3 	O Saldo da conta do Fundo Rotativo em 3 1/12/2014, ou seja, recurso que o BID 
adiantou ao Programa para ser gasto e comprovado após o gasto, conforme relatório do 
BID constante do LMS-01 (Loan Management System) é de US$ 3.840.378,24 (três 
milhões oitocentos e quarenta mil trezentos e setenta e oito dólares e vinte e quatro 
centavos) (anexo VI). 

	

5.4 	No relatório Demonstrativo de Variação Cambial dos Recursos do Fundo Rotativo 
(anexo V), elaborado semestralmente e encaminhado ao BID, apresenta eventuais 
diferenças de câmbio geradas entre a aplicação da taxa de câmbio no recebimento dos 
recursos e a taxa de câmbio utilizada para a conversão dos pagamentos de despesas em 
moeda local. No dia 3 1/12/2014 o Demonstrativo apresentou uma perda cambial de 
US$ 234.266,54 (duzentos e trinta e quatro mil duzentos e sessenta e seis dólares e 
cinquenta e quatro centavos), estando o mesmo incluso no saldo da conta do fundo 
Rotativo. 

	

5.5 	Os saldos bancários do Fundo Rotativo do dia 31 de dezembro de 2014 foram os 
Seguintes: 

BRB C/C n° 100-0166799: R$ 5.104.889,30 (cinco milhões cento e quatro mil 
oitocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), que incluem receitas geradas 
por juros, bem como ganhos ou perdas provenientes de variações cambiais; 

Special Account C/C n°4.1.8.10.10.01-5: R$ 0,00 (zero reais). 
(*) Taxa de câmbio dia 3 1/12/14: US$ 1,00 = R$ 2,6556. 

	

5.6 	O Fundo Rotativo registra recursos exclusivos de fonte BID. 

	

5.7 	O Saldo disponível do Fundo Rotativo está em conformidade com o Relatório Semestral 
do Fundo Rotativo (anexo VIII), o LMS-1 (anexo VI) e na Demonstração de Fluxo de 
Caixa, no montante de US$ 1.849.393,31 (um milhão oitocentos e quarenta e nove mil 
trezentos e noventa e três dólares e trinta e um centavos). 

	

5.8 	Por questões de adequações do atual processo governamental, a área responsável pela 
Conciliação Bancária e Apuração de Superávit, em 25/02/2015, solicita prorrogação do 
prazo para conclusão dos mesmos (vide Anexo IX), não possibilitando a esta UEGP 
comparar os dados finais da conta corrente, bem como anexar a Conciliação Bancária ao 
presente relatório. 

	

5.9 	Não houve despesa não qualificada para o Programa. 
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À GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Mobilidade 
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

Fundos de Contrapartida Nacional 

	

6.1 	O governo do DISTRITO FEDERAL assumiu o compromisso de contribuir com a soma 
de US$ 93.110.000,00 (noventa e três milhões cento e dez mil dólares), como 
contrapartida local até o final do Programa. 

	

6.2 	O acerto ocorrido durante a missão BID, ocorrida em maio de 2013, ficou defmido que 
investimentos em Ciclovias e Obras Complementares da EPTG (iniciadas a partir de 
2010) passaram a fazer parte do escopo do programa e estes lançamentos passaram a ser 
considerados como contrapartida. 

6.3 Até a data de 31 de dezembro de 2014, o GDF contribuiu com a soma de US$ 
102.994.335,74 (cento e dois milhões novecentos e noventa e quatro mil trezentos e 
trinta e cinco dólares e setenta e quatro centavos), equivalentes a 110,62% do total 
comprometido no PTU. 

	

6.4 	O Saldo de Contrapartida do Programa, já existente, é de US$ 9.884.335,74 (nove 
milhões oitocentos e oitenta e quatro mil trezentos e trinta e cinco dólares e setenta e 
quatro centavos) acima do valor comprometido. 

	

6.5 	Os Contratos incorporados, cujos pagamentos ocorreram anteriores ao exercício de 
2014, afetam exercícios anteriores, no entanto, como suas apresentações ao BID só 
aconteceram em 2014, foram todos incorporados neste exercício. 

	

6.6 	O saldo de Contrapartida no exercício é de US$ 571.615,79 (quinhentos e setenta e um 
mil seiscentos e quinze dólares e setenta e nove centavos), provenientes de juros e/ou 
variações monetárias sobre os valores disponibilizados pelo BID. Os rendimentos 
desses valores são repassados para a conta única do Tesouro e ajudam a pagar as 
obrigações do programa. Eventuais ganhos ou perdas por variações cambiais são de 
responsabilidade do contratante. 

	

6.7 	Na Demonstração de Fluxo de Caixa, item Desembolso de Contrapartida, o Valor de 
US$ 1.102.990,25 corresponde ao saldo de investimentos em contrapartida apresentados 
nas SDs 55 a 63 (US$ 2.018.398,00), deduzido do valor de Pagamentos por Bens e 
Serviços já apresentados no exercício anterior - não remetidos até 31/12/2013 (US$ 
943.705,15). Ao valor resultante soma-se o valor de Pagamentos por Bens e Serviços 
não remetidos até 3 1/12/2014 (US$ 28.297,40). 

Ajustes de Períodos Anteriores 

	

7.1 	Ajustes promovidos na Demonstração de Fluxo de Caixa 2013: 

7.1.1 Após o fechamento da Conciliação Bancária 2013 (anexo X), os Juros Recebidos 
(Acumulados) sofreram um acréscimo de US$ 2.330,03 (dois mil trezentos e trinta 
dólares e três centavos). O valor demonstrado apresenta o somatório dos juros de todos 
os exercícios em Reais, provenientes de (FIF) Fundos e Investimentos e (CDB) 
Certificados de Depósitos Bancários, que são convertidos em Dólares pela taxa de 
conversão do último dia de cada exercício, somados aos juros em Dólares provenientes 
de aplicações da "Special Account". No exercício seguinte esse valor é lançado como 
débito no campo Juros (Ajustes no exercício) para que no final do Programa figure 
apenas os valores convertidos com a taxa cambial do último exercício. 

Secretaria de Estado de Mobilidade - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano - UEGP/PTU 
Anexo do Palácio do Buriti, 1 5 Andar - Sala 1507, CEP: 70.075-900 - Brasília - DF. 

Telefone (61) 3322-5002 Fax (61) 3322-3913 

Pá2ina: 5115 

e-DOC B1A2686A
Proc 28563/2014-e

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/ ?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B1A2686A
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=28563&filter[anoproc]=2014


À GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Mobilidade 
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

7.1.2 Houve uma diminuição de US$ 710,95 (setecentos e dez dólares e noventa e cinco 
centavos) na perda da Variação Cambial. Essa diferença é proveniente das correções 
promovidas da Solicitação de Desembolso 55 (anexo XI), quais sejam: 

o valor de Fundos Utilizados Pendentes de Justificação ao BID foi alterado de 
US$ 942.928,16 (novecentos e quarenta e dois mil novecentos e vinte e oito 
dólares e dezoito centavos) para US$ 943.638,99 (novecentos e quarenta e três 
mil seiscentos e trinta e oito dólares e noventa e nove centavos), aumentando o 
valor de "Gastos comprovados com Recursos do BID" e reduzindo a relação de 
perda gerada pela variação do Real em relação ao Dólar, passando a Variação 
Cambial para US$ -196.742,87 (cento e noventa e seis mil setecentos e quarenta 
e dois dólares e oitenta e sete centavos) negativos; 

nos comprovantes de gastos, em Reais, foram acrescidos R$0,28 (vinte e oito 
centavos de reais), responsáveis pela diminuição da Variação Cambial em mais 
US$0,12 (doze centavos de dólares), totalizando US$ -196.742,99 (cento e 
noventa e seis mil setecentos e quarenta e dois dólares e oitenta e sete centavos), 
negativos. 

7.1.3 O Demonstrativo de Investimentos Acumulados considera, sempre, a data do 
pagamento, sendo que as obras realizadas em exercícios passados, como é o caso das 
Ciclovias e das obras complementares da EPTG, aprovadas na Missão do BID em maio 
de 2013, acabaram por afetar os resultados de exercícios anteriores. 

7.1.4 O ano de 2013 teve um grande volume de pagamentos dessa natureza e alterou, de 
forma significativa, os valores apresentados no referido relatório. De maneira 
conciliatória elaboramos o seguinte demonstrativo com os dados exportados do Sistema, 
utilizando por base as Solicitações de Desembolso e os dados do Demonstrativo de 
Investimentos Acumulados: 

Valores em US$ 

Dados do SIG até 31/12/2014 e da Demonstrativo de 
 

Demonstração de Fluxo de Caixa 2013 Investimentos Acumulados Observaç5es 
(emitido em 3 1/12/2014)  

Total de Investimentos Saldo 
locais registrados até Acumulado Os valores são iguais, donde se conclui que 
31/12/2013, 

102,078.267,80 
até 

102.078.267,80 o Demonstrativo de Investimentos 
considerando todos os 3 1/12/2013 Acumulados levou em consideração todos os 
lançamentos realizados lançamentos existentes no SIG. 
no SIG. 

Total de Investimentos Saldo
Acumulado (O Sistema retroagiu a datas anteriores a 

locais efetuados até a SD 82.511.157,31 
no início de 

98.692.862,29 01/01/2013 o montante de US$ 
48 (última de 2012). 

2013 16.181.704,98, pagos em 2014). 

Saldo US$ 1.130.627,46 - referente a pagamentos 
Total de Investimentos Acumulado que mesmo tendo sido lançados em datas 
locais efetuados até a SD 100.947.640,34 Exercício 102.078.267,80 posteriores a 31/12/2013, figuram no 
53 (última de 2013) 2013 montante do Relatório. Esses pagamentos 

vão aparecer nas SD posteriores. 
Saldo acumulado de 

A Diferença entre o Total de Investimentos contrapartida 2013 na 
Efetuados até a SD 53 e o Saldo Acumulado Demonstração de Fluxo 
da Demonstração de Fluxo de Caixa 2013, de Caixa 2013, 

considerando os valores 101.891.345,49 corresponde a US$ 943.705,15, apresentado 

anteriores a 2014 no Fluxo de Caixa como "pagamentos por 

(lançados nas SD de Bens e Serviços não remetidos ao BID até a 

2014). Este é o Valor a ser data' e correspondem à SD 55 menos os 

considerado. pagamentos referentes a 2014. 
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7.1.4.1 Desta forma podemos inferir que os valores apresentados na Demonstração de Fluxo de 
Caixa 2013 refletem a real situação do Programa. 

Valores em US$ 

DESCRIÇÃO BID LOCAL TOTAL 

Recursos Recebidos 136.673.454,10 102.561.480,25 239.234.934,35 

Recursos Efetuados 136.198.109,42 101.891.345,49 238.089.454,91 

Saldo Disponível ao final do 
exercício de 2013. 

475.344,68 670.134,76 1.145.479,44 

Aquisição de Bens e Serviços 

	

8.1 	As aquisições de bens e serviços do Programa foram efetuadas com observância às 
normas do BID e disposições da Lei n° 8666/93 e suas alterações; 

	

8.2 	Os Serviços adquiridos estão sendo executados conforme os dispositivos contratuais; 

	

8.3 	Os bens adquiridos foram devidamente inventariados, conforme publicação no Diário 
Oficial de 20/08/20 14 (anexo XII) e estão sendo controlados e recebendo as 
manutenções necessárias. 

Categorias de Investimentos 

	

9.1 	O quadro com as Categorias de Investimentos encontra-se disposto no item 1.4.3, desta 
Demonstração Financeira. 

	

9.2 	Entendemos que as Categorias de Investimentos do Programa de Transporte Urbano do 
Distrito Federal PTU/DF são as constantes do Anexo A do Contrato 1957/OC-BR, 
quais sejam: 

Engenharia e Administração; 

Custos Diretos; 

Fortalecimento Institucional; 

Custos Concorrentes. 

10.Desembolsos Efetuados 

10.1 O montante de recursos desembolsados pelo BID, no exercício de 2014, conforme 
LMS-1 (anexo VI) e LMS-10 (anexo VII), registrado no campo de Desembolsos 
Recebidos - BID, da Demonstração de Fluxo de Caixa foi de US$10.500.000,00 (dez 
milhões e quinhentos mil dólares). 

10.2 O montante de recursos desembolsados pelo BID, no exercício de 2014, registrado no 
campo de Desembolsos Efetuados - BID, da Demonstração de Fluxo de Caixa está de 
acordo com os valores registrados no sumário contábil do BID (LMS-1). 
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10.3 A última solicitação de desembolso citada nas Demonstrações Financeiras foi a de n° 
62, recebida na representação do BID no Brasil em 21/11/2014, e autorizada em 
26/11/2014, referente à justificativa ao fundo no montante de US$ 1.078.721,05 (um 
milhão setenta e oito mil setecentos e vinte e um dólares e cinco centavos). 

10.4 O valor desembolsado pelo BID até 31.12.2014 é de US$ 147.173.454,10 (cento e 
quarenta e sete milhões centos e setenta e três mil quatrocentos e cinquenta e quatro 
dólares e dez centavos), que corresponde a 83,26% do valor total contratado. 

10.5 Valores acima estão de acordo com os valores registrados no sumário contábil do BID 
(LMS-1). 

11.Conciliação entre a Demonstração de Fluxos de Caixa e a Demonstração 
de Investimentos Acumulados. 

11.1 Quadro comparativo entre o Demonstrativo de Fluxo de Caixa e o relatório de 
Investimentos Acumulados: 

Valores em US$ 
2014   2013  

DESCRIÇÃO 
BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL 

Fluxo de Caixa - 
Desembolsos/Gastos 145.324.060,79 102.994.335,74 248.318.396,53 136.198.109,42 101.891.345,49 238.089.454,91 

Demonstrativos 
Investimentos 145.324.000,79 102.994.335,74 248.318.336,53 136.198.049,42 102.078.267,80 238.276.317,22 

Diferença 60,00.1  0,00 b  60,00 60,00- (18692231)d (186.862,31) 

11.2 A diferença total de US$ 60,00 (sessenta dólares) em 2014 é composta de: 

BID - US$ 60,00 (sessenta dólares) - Diferença referente a custo de transferência 
de Recursos efetuada em exercícios anteriores e não computadas aos 
Investimentos. 

Local - Não há diferença. 

11.3 A diferença total de US$ -186.862,31 (cento e oitenta e seis mil oitocentos e sessenta e 
dois dólares e trinta e um centavos) em 2013 é composta de: 

BID - US$ 60,00 (sessenta dólares) - Diferença referente a custo de transferência 
de Recursos efetuada em exercícios anteriores e não computadas aos 
Investimentos. 

Local - US$ -186.922,31 (cento e oitenta e seis mil novecentos e vinte e dois 
dólares e trinta e um centavos) Em 2014 foi incorporado ao Programa, nas SDs 
55 e 56, o montante de US$ 1.130.627,46 (um milhão cento e trinta mil 
seiscentos e vinte e sete dólares e quarenta e seis centavos) de obras 
complementares da EPTG e ciclovias pagas em exercícios anteriores, sendo que 
destes, US$ 943.705,15 (novecentos e quarenta e três mil setecentos e cinco 
dólares e quinze centavos) foram incluídos na Demonstração de Fluxo de Caixa, 
2013 como pagamentos por bens e serviços não remetidos até 3 1/12/2013 (Ess 
diferença é o saldo que ainda não estava disponível para remessa naquela data). 
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Observação: Essa diferença também justifica o saldo de US$ 916.067,94 (novecentos e dezesseis mil, 
sessenta e sete dólares e noventa e quatro centavos), no Demonstrativo de Investimentos Acumulados, 
Movimento no Exercício de 2014, coluna Local, que apropria os valores pela data de pagamento. 

11.3.1 conforme informado no item 7.1.3, esses valores sensibilizam o Demonstrativo de 
Investimentos Acumulados por se tratar de despesas pagas em exercícios anteriores. 

12.Conciliação entre a Demonstração de Investimentos e os Registros do BID 
(LMS-1) por Categoria de Inversão. 

Valores em milhares de USS 

CATEGORIA DE INVESTIMENTO LMS* DEMO 
INVEST 

Diferença 

 Engenharia e Administração 12.235.468,65 12.471.867,31 236.398,66 

1.1 Estudos e Projetos 679.969,65 679.969,65 0,00 

1.2 Administração do Programa 11.555.499,00 11.791.897,66 236.398,66 

 Custos Diretos 130.852.227,18 132.606.753,45 1.754.526,27 

2.1 - Melhoria e Integração do 
Transporte Publico 126.792.913,52 128.082.137,80 1.289.224,28 

2.2 
 Segurança viária para o transporte 

motorizado e não-motorizado 0,00 

2.3 Centro de Controle e Sistema de 
Semáforos 0,00 

2 4 
Sistema de Gestão e Operação do 
Transporte Público O 00 

2.5 Supervisão de Obras 4.059.313,66 4.524.615,65 465.301,99 

 Fortalecimento Institucional 245.380,03 245.380,03 0,00 

3.1 Secretaria de Transportes 0,00 

3.2 DFTrans 0,00 

3.3 - Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente 245.380,03 245.380,03 0,00 

 Custos Concorrentes 0,00 

4.1 Desapropriações 0,00 

4.2 Reassentamentos 0,00 

4.3 Compensação Ambiental e Social 0,00 

143.333.075,86 145.324.000,79 1.990.924,93 

(*)Anexado  cópia do 1.MS-1 (anexo VI) comprovando os valores acima, registrados pelo BID. 

12.1 A diferença a maior no Demonstrativo de Investimentos Acumulados é relativa aos 
gastos realizados em 2014 no montante de US$ 1.990.924,93 (um milhão novecentos e' 
noventa mil novecentos e vinte e quatro dólares e noventa e três centavos), referem-se 

Secretaria de Estado de Mobilidade - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano - UEGP/PTU 
Anexo do Palácio do Buriti, 15° Andar - Sala 1507, CEP: 70.075-900 - Brasília - DF. 

Telefone (61) 3322-5002 Fax (61) 3322-3913 

Pácina: 9/15 

e-DOC B1A2686A
Proc 28563/2014-e

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/ ?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B1A2686A
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=28563&filter[anoproc]=2014


1 	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Mobilidade 
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

aos pagamentos contidos na Solicitação de Desembolso 63, no montante de US$ 
1.247.989,42 (um milhão duzentos e quarenta e sete mil novecentos e oitenta e nove 
dólares e quarenta e dois centavos), enviada ao BID em 12/12/2014 e não processada / 
autorizada até 3 1/12/2014, conforme LMS 10 (anexo VII) e valores, no montante de 
US$ 742.935,51 (setecentos e quarenta e dois mil novecentos e trinta e cinco dólares e 
cinquenta e um centavos), lançados no SIG após 12/12/2014, denominados como 
"Valores pagos e não remetidos ao BID até 31/12/2014/'. 

13.Conciliação do Passivo a favor do BID 
13.1 Quadro comparativo entre o Demonstrativo de Fluxo de Caixa e a WLMS-0 1 

informando que não há diferença a ser registrada: 

DESCRIÇÃO TOTAL US$ 

Dem Fluxo Caixa (Recurso Recebido) 147.173.454,10 

WLMS-1 (Disbursed Life) 147.173.454,10 

Diferença 0,00 

1 4. Contingências 
14.1 A Unidade de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano, no propósito de 

garantir os recursos necessários à continuidade das atividades do programa, emitiu em 
12/9/20 14, ao gabinete da Secretaria de Transportes, o memorando de n° 162/20 14. Este 
reitera a necessidade de ações, no sentido de evitar a retirada de recursos alocados ao 
programa, tal memorando deu existência aos oficios abaixo relacionados (conforme 
anexo XIII): 

886/2014 ao Excelentíssimo Senhor, Paulo Antenor de Oliveira. Secretário da 
(SEPLAN) 
887/2014 ao Excelentíssimo Senhor, Swedenberger do Nascimento Barbosa. 
Secretário da (Casa Civil) 
888/2014 ao Excelentíssimo Senhor, Tadeu Filippelli. (Vice Governador) 
889/2014 ao Excelentíssimo Senhor, Agnelo Queiroz. (Governador) 

15.Situação dos ajustes originados de opiniões diferentes do padrão por 
parte dos auditores independentes no ano ou períodos anteriores. 

15.1 Não registramos nenhum evento passível de comentários. 

16. Outras Considerações / Esclarecimentos 
16.1 A Conciliação Bancária de 2013, depois de reiteradas cobranças da UEGP/ST, foi 

concluída em 03/11/2014, conforme Despacho 2268/2014/SUAG/ST e o Superávit 
apurado, proveniente de Recursos do BID (Fonte 136), foi liberado, via Diário Oficial 
em 12/12/2014 pelo Decreto n°36.123, de 11 de dezembro de 2014. O Recurso passou a 
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Semestral sobre o Fundo Rotativo é encaminhado por meio de oficio ao BID, 
composto por uma página principal, que no seu item VI informa a variação cambial, 
e por anexos, entre os quais, os quadros (a) e (b) que apresentam o "Demonstrativo 
de Variação Cambial dos Recursos do Fundo Rotativo". A variação cambial 
supracitada refere-se ao Relatório Semestral 2°/20 13, cuja cópia foi encaminhada 
por esta UEGP em resposta à Nota de Auditoria n° 4 - Processo n° 36111/2013, por 
meio do Oficio 47/20 14 UEGP-ST de 18/03/14. Relatório este acompanhado, 
portanto, da memória de cálculo referente à variação cambial. 

c) 	não apresentação de memória de cálculo com as informações analíticas e as conciliações 
bancárias que respaldem os valores informados das receitas de juros no valor total de 
US$ 98.958,88, informado nas notas explicativas, valor também divergente dos valores 
apresentados na Demonstração de Fluxo de Caixa de 2013, onde apresenta juros 
recebidos no montante de US$ 906.246,17 com ajuste de US$ -989.042,04; 

Posicionamento/justificativa: 

As conciliações bancárias referentes ao exercício 2013, solicitadas em 15/01/2014, 
Memo N° 008/201 4-UEGP/ST, reiteradamente requisitadas em 21/02/2014, Memo 
028/2014-UEGP/ST, e em 22/10/2014, Memo N° 175/2014-UEGP/ST, foram 
fornecidas apenas em 03/11/2014, por meio do Memo N° 090/2014-
COAFORISUAG/ST (anexo X). 

Ao mesmo tempo reconhecemos um equívoco na informação do valor de juros em 
dólares americanos (US$), pois o valor foi transportado de um campo da planilha de 
controle em moeda local (R$). 

Os juros, por orientação do BID, são apresentados, na coluna de Contrapartida na 
Demonstração de Fluxo de Caixa, somando-se todos os valores recebidos em Reais, 
desde o início do Programa, e convertendo-os pelo Dólar do dia 31 de dezembro do 
exercício em apuração; e, ao mesmo tempo, os juros apresentados no exercício 
anterior são lançados, também na coluna de Contrapartida, como débito e 
apresentado como ajustes no exercício. Cabe salientar que os valores apresentados 
de juros recebidos, ao serem convertidos para dólares, estão sujeitos à variação 
inerente do câmbio entre o fechamento do exercício corrente e do exercício anterior. 

d) 	divergências nos valores registrados no Demonstrativo de Investimentos Acumulados em 
relação à Demonstração de Fluxo de Caixa e às Notas Explicativas. De acordo com o 
Demonstrativo de Investimentos Acumulados, o valor dos investimentos a título de 
contrapartida, em 2013, foi de US$ 3.756.626,46, o acumulado no início do exercício foi de 
US$ 100.959.514,27, e no fim do exercício foi de US$ 104.716. 140,73. Já a Demonstração 
de Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas apontam, respectivamente, para essas rubricas 
os seguintes valores: US$ 3.518.544,55, US$ 98.372.800,94 e US$ 101.891.345,49; 

Posicionamento/justificativa: 

O Demonstrativo de Investimentos Acumulados gerado pelo SIG inclui todos os 
pagamentos lançados no sistema, independentemente se tais pagamentos já foram 
submetidos ao BID para aprovação (Solicitações de Desembolso/ Justificativas). O 
filtro aplicado tem como parâmetro de entrada apenas a data de fim do exercício, no 
caso 31/12/2013, selecionando assim todos os pagamentos até esta data. Por outro 
lado, na Demonstração de Fluxo de Caixa, os pagamentos foram lançados 
considerando a memória de cálculo enviada em planilha Excel aos Auditores, a qual 
indica as solicitações de desembolso (justificativas) e períodos considerados para a 
alocação em cada campo da Demonstração de Fluxo de Caixa. Desta forma, foram 
considerados pagamentos relativos até a SD n° 55, já que não haviam sido 
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consolidadas as solicitações (justificativas) que viriam a compor as SDs futuras. 
Cabe salientar que as divergências apontadas referem-se a recursos de contrapartida, 
sendo que alguns comprovantes só ficaram disponíveis, para lançamento, no 
exercício posterior (2014). 

o 	Não obstante, as Demonstrações Financeiras 2013, considerando o Demonstrativo 
de Fluxo de Caixa e o Relatório Demonstrativo de Investimentos Acumulados, 
foram revisadas considerando a finalização da conciliação bancária, as orientações 
do BID e as orientações emanadas pelo Relatório de Auditoria 2013. Todas as 
correções constam destas Demonstrações Financeiras 2014, no item 7.1. 

e) 	foram contabilizadas despesas no valor total de R$ 30.159.173,84 (US$ 16.006.420,99), 
pagas em exercícios anteriores (2010, 2011 e 2012). Dessas, o valor de R$ 294.810,15 
(US$ 144.777,36) relativo á so n° 55 foi apresentado na demonstração financeira de 2013 
como "Pagamentos por Bens e Seiviços não remetidos ao BID até 31/12/2013" O saldo 
restante de R$ 29.864.363,69 (US$ 15.861.643,63) relativos às SD n° 49, 50 e 53 que já 
haviam sido apresentadas ao BID não figuraram no demonstrativo financeiro do exercício 
de 2013, constando apenas como ajuste da demonstração de 2012. Entretanto, 
considerando que essas despesas foram apresentadas e aprovadas pelo BID, em 2013, e 
que os demonstrativos de exercícios anteriores não podem ser alterados, essas despesas 
deveriam fazer parte da demonstração contábil desse exercício, já que não foram 
oportunamente registradas nos demonstrativos de exercícios anteriores; 

Posicionamento/justificativa: 

As colunas de ajustes relativos a exercícios anteriores foram apresentadas nos 
demonstrativos, mais especificamente no relatório "Demonstração de Fluxos de 
Caixa", desde as auditorias dos exercícios 2011 e 2012. Em 2013, o mesmo 
procedimento foi adotado. A SD n° 55 foi enviada ao BID em 11/02/2014, por meio 
do Ofício n°020/20 14 UEGP/ST, posteriormente, portanto, ao fim do exercício 
2013. Alguns lançamentos de pagamentos de 2012/2013 constavam da referida SD, 
relativos a contrapartidas locais, e por isso foram enquadrados em "não remetidos 
ao BID até 3 1/12/2013". 

Com relação às justificativas SD n° 49, 50 e 53, os pagamentos realizados em 
exercícios anteriores a 2013, também a título de contrapartida (ciclovias e obras 
complementares da EPTG), foram computados como ajustes de exercícios 
anteriores por não terem sido efetuados no exercício de 2013. Os respectivos 
comprovantes de pagamento foram solicitados por esta UEGP após decisão do BID 
durante a Missão Administrativa realizada em maio de 2013, no sentido de 
contabilizar ciclovias concluídas ou em execução, à época, como contrapartida do 
PTU/DF, além das obras complementares da EPTG. Por isso, apenas em 2013 e 
início de 2014, as referidas demonstrações (justificativas) foram encaminhadas ao 
BID. 

Após reunião com o setor Fiduciário do Banco, em 22/07/14, com a presença de 
Consultora e do Especialista Fiduciário Sênior em Gestão Financeira do BID, foi 
promovido um alinhamento quanto às demonstrações financeiras, incluindo 
Relatório Semestral e Demonstrativo de Variação Cambial (anexo XVI). Os ajustes 
acordados foram implementados e passaram a vigorar a partir do Relatório 
Semestral sobre o Fundo Rotativo - 1°/2014, além de terem sido incorporadas às 
presentes Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas de 2014, onde estão 
considerados esses entendimentos com o BID e as orientações da Auditoria. 

registro indevido de despesas com a SAG no valor total de R$ 365.340,00, não elegível 
por falta de cobertura contratual desse valor excedente, relativo à prestação de serviço em 
desacordo com as normas pactuadas no Contrato n° 25/2008-ST, onde houve excesso de 
horas de Engenheiro de Projetos - item 1.4, Engenheiro de Obras 3 - item 1.7, 
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/ L 	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Mobilidade 
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

Engenheiro de Planejamento - item 1.8, e Especialista em Licitações - item 1.10, em 
relação ao estipulado no contrato, considerando os aditivos vigentes em 2013; 

Posicionamento/justificativa: 

Cumpre esclarecer que os quantitativos indicados de utilização de pessoal ao longo 
do prazo contratual são estimativos, podendo ser alterados em função de demanda 
do Contratante e com anuência do Contratado. Tal fato se depreende da Cláusula 4 
das Condições Gerais do Contrato, especialmente do item 4.2, que estabelece os 
procedimentos a serem seguidos. 

O Oficio n° 155/2013 - UEGP/ST, de 03/09/2013 e a carta CT-AL-PTU/ 044/2013 
atendem ao pactuado. Ressalte-se que estas correspondências terminaram por gerar 
um aditamento contratual (terceiro aditivo) devidamente formalizado em 
03/0 1/2014, alterando quantitativos de cargos e funções previstas (anexo XVII). 

Contrato 554/2009. Coexecutor: NOVACAP. Fornecedor EBO. O pagamento de R$ 
62.863,99 ao fornecedor, em 1.11.2013, deixou de ser contabilizado nos demonstrativos 
financeiros de 2013, relativo ao pagamento do reajuste da 58  medição, conforme Ordem 
Bancária n° 20130B04569 e comprovantes de despesas e de pagamento no Processo n° 
0112.00058-2011, às fis. 1 a 148. Tal omissão viola o regime de caixa, que determina a 
contabilização no ato do ingresso e saída de recursos. Despesa não incluída nas 
Solicitações de Desembolso; 

Contrato 554/2009. Coexecutor: NOVACAP. Fornecedor EBO. O pagamento de R$ 634,99 
a título de ISS da 58  medição, em 1.11.2013, deixou de ser contabilizado nos 
demonstrativos financeiros de 2013, conforme Ordem Bancária n° 20130B04570 e 
comprovantes de despesas e de pagamento no Processo n° 0112.00058-2011, às fis. 1 a 
148. Tal omissão viola o regime de caixa, que determina a contabilização no ato do 
ingresso e saída de recursos. Despesa não incluída nas Solicitações de Desembolso; 

Contrato 554/2009. Coexecutor: NOVACAP. Fornecedor EBO. O pagamento de R$ 
38.563,39 ao fornecedor, em 1.11.2013, deixou de ser contabilizado nos demonstrativos 
financeiros de 2013, relativo ao pagamento do reajuste da 5a medição, conforme Ordem 
Bancária n° 20130B04571 e comprovantes de despesas e de pagamento no Processo n° 
0112.001.821-2013, fis. 1 a 99. Tal omissão viola o regime de caixa, que determina a 
contabilização no ato do ingresso e saída de recursos. Despesa não incluída nas 
Solicitações de Desembolso; 

	

j) 	Contrato 554/2009. Coexecutor: NOVACAP. Fornecedor EBO. O pagamento de R$ 634,99 
a título de ISS da 48  medição, em 1.11.2013, deixou de ser contabilizado nos 
demonstrativos financeiros de 2013, conforme Ordem Bancária n° 20130804572 e 
comprovantes de despesas e de pagamento no Processo n° 0112.001.821-2013, fis. 1 a 
99. Tal omissão viola o regime de caixa, que determina a contabilização no ato do 
ingresso e saída de recursos. Despesa não incluída nas Solicitações de Desembolso; 

Posicionamento/justificativa: 

A decisão de incluir as ciclovias, executadas pela NOVACAP, como contrapartida 
do PTU, ocorreu quando da Missão de Administração de Maio/2013, realizada pelo 
BID. Dado ao volume de recursos apresentados, no início de 2014, o BID orientou 
para que no fossem mais apresentados reconhecimentos de contrapartida. 
Observa-se que na ocasião, o valor previsto para contrapartida do Programa havia 
sido ultrapassado e ainda seria necessário o aporte de recursos de contrapartida para 
execução do escopo pendente e também para o cumprimento das compensações ç 
ainbientais e florestais sob a responsabilidade do GDF. Tal orientação consta daí \ 
Ata da reunião de 27/06/2014 realizada entre o BID e a UEGP/ST/GDF (anexo 
XVIII). 
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/ 	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Mobilidade 
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

O CT 554/2009 - EBO, no valor de R$ 6.831.457,94 incluindo aditivo, foi 
totalmente pago no período de 02/06/10 a 27/09/11, e todos foram apresentados 
na SD 50, em 14/08/2013. Portanto considerado completo. Os valores apontados 
nos itens 221 g, h, i, j so referentes a reajustes concedidos bem depois dos 
pagamentos do contrato, em novembro/2013, e no foram disponibilizados pela 
Novacap à UEGP. 

Está previsto, para o início de 2015, uma reavaliaço dos Contratos de Ciclovias 
apresentados como contrapartida ao Programa, conforme as novas orientações 
emanadas do BID. 

k) 	Contrato 010/2012-DER. Coexecutor: DER-DF. Fornecedor SINARODO. O pagamento de 
R$ 293.778,313, ao fornecedor, em 11.10.2012, deixou de ser contabilizado nos 
demonstrativos financeiros de 2012, nem foi corrigido nas demonstrações financeiras do 
exercício ora examinado, relativo ao pagamento da Nota Fiscal n° 794, conforme 
comprovantes de despesas e de pagamento no Processo n° 00113.008062-2013, fls. 1 a 
117. Tal omissão viola o regime de caixa, que determina a contabilização no ato do 
ingresso e saída de recursos. Despesa não incluída nas Solicitações de Desembolso,- esembolso; 

1 1) 	Contrato 010/2012-DER. Coexecutor: DER-DF. Fornecedor SINARODO. O pagamento de 
R$ 1.785,81 de ISS, em 11.10.2012, deixou de ser contabilizado nos demonstrativos 
financeiros de 2012, nem foi corrigido nas demonstrações financeiras do exercício ora 
examinado, relativo ao pagamento da Nota Fiscal n° 794, conforme comprovantes de 
despesas e de pagamento no Processo n° 00113.008062-2013, fis. 1 a 117. Tal omissão 
viola o regime de caixa, que determina a contabilização no ato do ingresso e saída de 
recursos. Despesa não incluída nas Solicitações de Desembolso. 

Posicionamento/justificativa: 

Os dois pagamentos referem-se à Nota Fiscal 794, que totaliza R$ 294.810,15, 
sendo que tanto o pagamento principal, no valor de R$ 293.778,31, quanto o valor 
do ISS, no valor de R$ 1.031,84, foram efetuados como contrapartida na Solicitação 
de Desembolso 55 (anexo XI). Observa-se a existência de uma discrepância entre o 
valor do ISS pago e o valor informado pela Auditoria. 

A informação constou das Demonstrações Financeiras 2013 e figurou na 
Demonstração de Fluxo de Caixa como "Pagamentos por Bens e Serviços não 
remetidos ao BID até 31 / 12/13", cujo valor total foi corrigido nesta Demonstração 
Financeira 2014, no item 7.1. 

16.4 No processo 090.003197/201, folha 1080, a UEGP solicita o pagamento das medições 
4, 5 e 6 do Consórcio EcoplanlSkill, informando todos os valores a serem pagos com 
suas respectivas glosas e fontes de pagamento. No pagamento da nota fiscal 9876, da 
Ecoplan, ocorreu um equívoco resultando um pagamento a maior de R$ 450,00 
(quatrocentos e cinquenta reais), referentes ao valor principal, em 28/11/2014. O fato foi 
detectado pelo sistema de controle da UEGP no mesmo dia do pagamento, 
possibilitando o acerto no pagamento da nota fiscal 9877, em 01/12/2014, conforme 
anexo XIX. 

Brasília, 13 de março de 2015. 

UcJCLJ, 
Cônia Rodrigues Haddad 

Secretária Adjunta SEMOB/DF 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SEMOB - Secretaria de Estado de Mobilidade

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS

SIG - Sistema de Informações Gerenciais

Acumulado no início do Exercício

Categoria de Inversão

Orçamento Vigente Movimento no Exercício Acumulado até Exercício

BID BID BID BIDLocal TOTAL TOTAL TOTAL

Exercício:  

Valores em US$ 

TOTAL Local Local Local TOTAL BID Local

Orçamento a Realizar

 2014

 2014  2014

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

Engenharia e Administração1
 24.000.000,00  15.200.000,00  8.800.000,00  18.253.914,67  10.631.082,29  7.622.832,38  2.048.629,83  1.840.785,02  207.844,81  20.302.544,50  12.471.867,31  7.830.677,19  3.697.455,50  2.728.132,69  969.322,81

Estudos e Projetos1.1

 9.200.000,00  1.880.000,00  7.320.000,00  6.711.769,41  553.954,28  6.157.815,13  271.777,59  126.015,37  145.762,22  6.983.547,00  679.969,65  6.303.577,35  2.216.453,00  1.200.030,35  1.016.422,65

Administração do Programa1.2

 14.800.000,00  13.320.000,00  1.480.000,00  11.542.145,26  10.077.128,01  1.465.017,25  1.776.852,24  1.714.769,65  62.082,59  13.318.997,50  11.791.897,66  1.527.099,84  1.481.002,50  1.528.102,34 -47.099,84

Custos Diretos2
 237.185.000,00  154.375.000,00  82.810.000,00  219.695.074,68  125.321.587,10  94.373.487,58  7.993.389,48  7.285.166,35  708.223,13  227.688.464,16  132.606.753,45  95.081.710,71  9.496.535,84  21.768.246,55 -12.271.710,71

Melhoria e Integração do Transporte Público 

Coletivo

2.1

 215.185.000,00  139.435.000,00  75.750.000,00  198.962.646,39  121.399.132,02  77.563.514,37  7.095.229,60  6.683.005,78  412.223,82  206.057.875,99  128.082.137,80  77.975.738,19  9.127.124,01  11.352.862,20 -2.225.738,19

Melhoria da Segurança Viária para o Transp 

Motoriz.e Não Motoriz.

2.2

 11.400.000,00  7.300.000,00  4.100.000,00  16.373.031,76  16.373.031,76  270.936,14  270.936,14  16.643.967,90  16.643.967,90 -5.243.967,90  7.300.000,00 -12.543.967,90

Centro de Controle e Sistema de Semáforos2.3

 2.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  2.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00

Sistema de Gestão e Operação do Transporte 

Público Coletivo

2.4

 3.000.000,00  1.600.000,00  1.400.000,00  3.000.000,00  1.600.000,00  1.400.000,00

Supervisão de Obras2.5

 5.600.000,00  5.040.000,00  560.000,00  4.359.396,53  3.922.455,08  436.941,45  627.223,74  602.160,57  25.063,17  4.986.620,27  4.524.615,65  462.004,62  613.379,73  515.384,35  97.995,38

Fortalecimento Institucional3
 8.000.000,00  7.200.000,00  800.000,00  327.327,87  245.380,03  81.947,84  327.327,87  245.380,03  81.947,84  7.672.672,13  6.954.619,97  718.052,16

Secretaria de Transportes3.1

 3.200.000,00  2.880.000,00  320.000,00  3.200.000,00  2.880.000,00  320.000,00

DFTrans3.2

 3.200.000,00  2.880.000,00  320.000,00  3.200.000,00  2.880.000,00  320.000,00

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos

3.3

 1.600.000,00  1.440.000,00  160.000,00  327.327,87  245.380,03  81.947,84  327.327,87  245.380,03  81.947,84  1.272.672,13  1.194.619,97  78.052,16

Custos Concorrentes4
 700.000,00  700.000,00  700.000,00  700.000,00

Desapropriações4.1

Reassentamentos4.2

Compensação Sócio-Ambiental (Execução do 

Programa)

4.3

 700.000,00  700.000,00  700.000,00  700.000,00

Custos Financeiros5

Inspeção e supervisão5.1

Totais 

Pari-Passu %

Sonia Rodrigues Haddad

Secretária Adjunta SEMOB/DF

 269.885.000,00  176.775.000,00  93.110.000,00  238.276.317,22  136.198.049,42  102.078.267,80  10.042.019,31  9.125.951,37  916.067,94  248.318.336,53  145.324.000,79  102.994.335,74  21.566.663,47  31.450.999,21 -9.884.335,74

26/02/2015

 65,5  34,5  57,2  42,8  9,1 90,9  58,5 -45,8 145,8 41,5
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Anexo I 
 

Missão Administrativa BIDxGDF (ajuda 

memória) e CBR110-2014 
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Anexo II 
 

CBR 796-2010 
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Anexo III 

 
Extratos Bancários 2014 
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Anexo IV 
 

Planilha de Recebimento de Juros 



Special Account 30/04/2009 -                2,53 Special Account 29/01/2010 -                      79,74
BRB 31/05/2009 743,28         0,00 BRB 30/01/2010 4.407,54            0
Special Account 31/05/2009 -                2,72 BRB 28/02/2010 15.949,71          0
BRB 30/06/2009 2.949,59      0,00 BRB 31/03/2010 46.651,45          0
Special Account 30/06/2009 -                7,00 2009 110.718,03 Special Account 31/03/2010 -                      46,71
BRB 31/07/2009 1.627,18      0,00 2010 860.857,27 BRB 30/04/2010 36.117,08          0
Special Account 31/07/2009 -                155,17 2011 713.581,50 Special Account 30/04/2010 -                      44,56
BRB 31/08/2009 9.963,59      0,00 2012 332.874,26 BRB 31/05/2010 54.850,27          0
Special Account 31/08/2009 -                74,36 2013 106.864,68 Special Account 31/05/2010 -                      130,86
BRB 30/09/2009 10.866,51    0,00 2014 643.132,41 BRB 30/06/2010 56.660,06          0

Special Account 30/09/2009 -                125,84 TOTAL A (R$) 2.768.028,15 Special Account 30/06/2010 -                      85,77

BRB 31/10/2009 22.216,50    0,00 tx dólar(31.12.14) 2,6556 Special Account 30/07/2010 -                      82,94

Special Account 31/10/2009 -                152,23 TOTAL A (US$) 1.042.336,25 BRB 31/07/2010 86.006,85          0
BRB 30/11/2009 32.956,90    0,00 BRB 30/08/2010 41.744,67          0
Special Account 30/11/2009 -                16,92 Special Account 30/08/2010 -                      11,81
BRB 31/12/2009 29.394,48    0,00 BRB 30/09/2010 153.258,91        0
Special Account 31/12/2009 -                44,18 Special Account 30/09/2010 -                      76,93

110.718,03 580,95 BRB 31/10/2010 120.083,72        0
2009 580,95 Special Account 01/11/2010 -                      13,21
2010 681,13 Special Account 29/11/2010 -                      106,17
2011 8,17 BRB 30/11/2010 82.501,97          0

BRB 31/01/2011 56.121,10    0 2012 6,32 Special Account 30/12/2010 -                      2,43
BRB 28/02/2011 55.528,72    0 2013 0,00 BRB 31/12/2010 162.625,04        0
BRB 30/03/2011 60.948,08    0 2014 0,00 860.857,27        681,13      
BRB 30/04/2011 54.838,23    0 TOTAL B 1.276,57
BRB 30/05/2011 64.039,03    0
BRB 30/06/2011 70.770,20    0
Special Account 30/06/2011 -                8,17 BRB 31/01/2012 42.480,00          0
BRB 31/07/2011 73.178,10    0 BRB 29/02/2012 34.518,54          0
BRB 31/08/2011 72.090,44    0 tx dólar 2,6556 BRB 31/03/2012 43.868,23          0
BRB 30/09/2011 58.521,18    0 TOTAL A (US$) 1.042.336,25 Special Account 31/03/2012 -                      6,32

BRB 31/10/2011 51.467,94    0 + BRB 30/04/2012 36.765,76          0
BRB 30/11/2011 48.864,40    0 TOTAL B (US$) 1.276,57 BRB 31/05/2012 33.702,09          0
BRB 31/12/2011 47.214,08    0 Total Juros (US$) 1.043.612,82 BRB 30/06/2012 25.681,74          0

713.581,50 8,17                            BRB 31/07/2012 22.173,32          0
BRB 31/08/2012 23.965,60          0
BRB 30/09/2012 20.113,97          0
BRB 31/10/2012 25.285,45          0
BRB 30/11/2012 14.488,84          0

BRB - CDB 09/01/2013 9.271,37      0 BRB 31/12/2012 9.830,72            0
BRB - FIF 31/01/2013 2.928,69      0 332.874,26        6,32           
BRB - FIF 28/02/2013 2.204,11      0
BRB - FIF 28/03/2013 1.773,90      0
BRB - FIF 30/04/2013 3.698,49      0

BRB - CDB 24/04/2013 26.824,46    0 BRB - CDB 23/01/2014 8.818,96            0
BRB - FIF 31/05/2013 1.802,86      0 BRB - FIF 31/01/2014 2.097,41            0
BRB - FIF 28/06/2013 1.221,99      0 BRB - FIF 28/02/2014 4.743,76            0
BRB - FIF 31/07/2013 2.410,79      0 BRB - CDB 10/03/2014 49.039,20          0
BRB - CDB 05/07/2013 4.419,74      0 BRB - FIF 31/03/2014 1.045,76            0
BRB - FIF 30/08/2013 1.808,86      0 BRB - CDB 03/04/2014 81.735,26          0
BRB - CDB 09/08/2013 12.376,79    0 BRB - CDB 25/04/2014 63.273,27          0
BRB - FIF 30/09/2013 2.255,82      0 BRB - FIF 30/04/2014 1.370,04            0
BRB - CDB 02/09/2013 6.038,09      0 BRB - CDB 30/04/2014 13.138,53          0
BRB - CDB 24/09/2013 2.245,42      0 BRB - CDB 12/05/2014 31.544,09          0
BRB - CDB 09/10/2013 88,26           0 BRB - CDB 20/05/2014 25.229,47          0
BRB - FIF 31/10/2013 2.670,22      0 BRB - FIF 30/05/2014 1.922,39            0
BRB - CDB 08/11/2013 10.186,95    0 BRB - CDB 06/06/2014 52.456,09          0
BRB - CDB 18/11/2013 2.737,45      0 BRB - FIF 30/06/2014 1.226,52            0
BRB - CDB 22/11/2013 265,64         0 BRB - CDB 14/07/2014 97.543,98          0
BRB - CDB 22/11/2013 1.644,42      0 BRB - CDB 21/07/2014 19.566,36          0
BRB - FIF 29/11/2013 1.838,23      0 BRB - CDB 31/07/2014 30.409,68          0
BRB - CDB 09/12/2013 4.776,58      0 BRB - FIF 31/07/2014 616,66                0
BRB - FIF 31/12/2013 1.375,55      0 BRB - CDB 04/08/2014 3.631,06            0

106.864,68 -                              BRB - CDB 13/08/2014 12.214,19          0
BRB - CDB 28/08/2014 17.747,61          0
BRB - FIF 29/08/2014 1.749,09            0
BRB - CDB 25/09/2014 27.762,22          0
BRB - FIF 30/09/2014 2.060,03            0
BRB - CDB 06/10/2014 8.115,26            0
BRB - CDB 13/10/2014 4.224,22            0
BRB - CDB 15/10/2014 962,17                0
BRB - CDB 24/10/2014 2.636,91            0
BRB - CDB 28/10/2014 11.463,61          0
BRB - FIF 31/10/2014 1.277,28            0
BRB - CDB 03/11/2014 1.562,07            0
BRB - CDB 05/11/2014 11.615,79          0
BRB - CDB 13/11/2014 8.922,19            0
BRB - CDB 14/11/2014 553,60                0
BRB - FIF 28/11/2014 1.357,68            0
BRB - CDB 01/12/2014 10.119,80          0
BRB - CDB 05/12/2014 5.355,88            0
BRB - CDB 08/12/2014 3.033,22            0
BRB - CDB 09/12/2014 7.159,98            0
BRB - CDB 15/12/2014 499,52                0
BRB - CDB 15/12/2014 4.358,41            0
BRB - CDB 18/12/2014 3.155,67            0
BRB - CDB 22/12/2014 1.794,51            0
BRB - CDB 23/12/2014 622,70                0
BRB - CDB 29/12/2014 1.764,43            0
BRB - FIF 31/12/2014 1.635,88            0

643.132,41        
21.102,49          

622.029,91        

242.179,70        
tx dólar 2,6556

Total em US$

ANEXO IV - PLANILHA DE RECEBIMENTO DE JUROS - PTU (2009 a 2014)

R$ US$
5.104.889,30                 

Conta Data Valor Rec em R$
Valor Rec 
em US$

Valor Rec em 
R$

An
o

20
09

Total

Valor Rec 
em US$

JUROS QUE FORAM RECEBIDOS EM 

REAIS (BRB)                                            

A

JUROS QUE FORAM RECEBIDOS EM 
DÓLARES (Special Account)                               

BTotal

20
10

Valor Rec em R$

Data Valor Rec em US$
Valor Rec em 

R$ An
o Conta Data

Total CDB

Total
20

14

Total

20
12

Conta Data

Total FIF
TOTAL GERAL

Valor Rec 
em US$

Valor Rec em 
R$

Valor Rec em US$

Apuração 31/12/2014

Total de juros recebidos até 
31/12/2014, em dólares

Total

An
o

An
o Valor Rec em R$Conta

Saldo da Conta em 31/12/2014 (R$)

An
o

1.922.311,08                              

An
o Conta Data Valor Rec em US$

Aplicações em CDB
Aplicações em FIF

Conta Corrente

Conta

4.900.000,00                 
194.316,06                    
10.573,24                      

20
11

20
13

Data



NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 
                                   PROGRAMA 1957/OC-BR – EXERCÍCIO 2014. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Anexo V 
 

Demonstrativos de Variação Cambial dos 

Recursos do Fundo Rotativo 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SEMOB - Secretaria de Estado de Mobilidade

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR

DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DOS RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO (a)

SIG - Sistema de Informações Gerenciais

DESEMBOLSO BID - LMS1

Sol. Nº

Data de Referência: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Data Data DataUS$ US$ US$ US$ US$R$ Sol. Nº
Taxa de CâmbioTaxa de CâmbioTipo Transação

DEPÓSITO/INTERNALIZAÇÃO (C/C EM REAIS) COMPROVAÇÃO DE GASTOS DIFERENÇA

FR Segundo 

LMS1

R$

31/12/2014

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

 1 15/04/09 ADF  200.000,00 21/05/09  199.970,00  411.138,32  2,0560 03/08/09  3.205.140,18  5.860.889,13  1,8286  3

 2 30/06/09 ADF  3.700.000,00 31/07/09  3.000.000,00  5.703.000,00  1,9010 21/09/09  6.244.811,93  11.298.785,22  1,8093  5

 3 20/08/09 RRF  3.205.140,18 03/09/09  1.000.000,00  1.870.000,00  1,8700 15/10/09  8.837.519,65  15.368.645,88  1,7390  7

 4 04/09/09 ADF  3.000.000,00 14/09/09  5.600.000,00  10.158.400,00  1,8140 18/11/09  11.460.893,83  19.606.869,05  1,7108  9

 5 28/09/09 RRF  6.244.811,93 02/10/09  8.488.650,00  14.982.467,25  1,7650 18/12/09  9.994.870,88  17.504.671,64  1,7514  10

 6 29/09/09 ADF  1.938.700,00 30/10/09  8.837.500,00  15.483.300,00  1,7520 12/01/10  1.802.183,07  3.136.862,07  1,7406  11

 7 20/10/09 RRF  8.837.519,65 09/11/09  3.000.000,00  5.154.000,00  1,7180 12/02/10  6.105.610,82  11.280.116,00  1,8475  13

 8 03/11/09 ADF  3.000.000,00 08/12/09  11.460.900,00  19.517.912,70  1,7030 26/03/10  7.738.292,49  13.841.417,13  1,7887  14

 9 03/12/09 RRF  11.460.893,83 22/01/10  8.302.190,00  14.786.200,39  1,7810 20/04/10  6.144.107,31  10.799.001,65  1,7576  16

 11 15/01/10 RRF  1.802.183,07 10/03/10  6.105.580,00  10.837.404,50  1,7750 21/05/10  10.267.246,20  18.847.456,66  1,8357  17

 12 15/01/10 ADF  6.500.000,00 06/04/10  7.738.300,00  13.565.239,90  1,7530 14/06/10  2.515.478,25  4.623.146,35  1,8379  18

 13 08/03/10 RRF  6.105.610,82 05/05/10  9.300.000,00  16.563.300,00  1,7810 23/06/10  7.388.923,13  13.045.143,78  1,7655  19

 14 05/04/10 RRF  7.738.292,49 31/05/10  10.267.246,00  18.552.913,52  1,8069 13/07/10  5.477.068,64  9.620.101,35  1,7564  20

 15 30/04/10 ADF  9.300.000,00 22/06/10  2.515.478,00  4.437.303,19  1,7639 22/07/10  397.582,34  707.378,52  1,7792  21

 17 27/05/10 RRF  10.267.246,20 01/07/10  7.388.925,55  13.285.288,16  1,7980 03/08/10  1.111.805,39  1.952.774,99  1,7564  22

 18 17/06/10 RRF  2.515.478,25 02/08/10  5.477.068,64  9.634.163,74  1,7590 12/08/10  9.507.303,02  16.702.429,95  1,7568  23

 19 28/06/10 RRF  7.388.923,13 03/08/10  397.582,34  699.744,92  1,7600 02/09/10  9.990.450,59  17.565.182,86  1,7582  24

 20 26/07/10 RRF  5.477.068,64 20/08/10  10.619.107,00  18.721.485,64  1,7629 29/09/10  405.972,44  697.347,79  1,7177  25

 21 28/07/10 RRF  397.582,34 21/09/10  9.990.452,00  17.133.625,18  1,7150 14/10/10  2.120.793,36  3.552.546,07  1,6751  26

 22 17/08/10 RRF  1.111.805,39 20/10/10  405.972,44  680.409,81  1,6760 04/11/10  8.999.372,90  15.308.963,95  1,7011  27

 23 17/08/10 RRF  9.507.303,02 04/11/10  2.120.793,36  3.556.570,46  1,6769 24/11/10  308.305,87  533.249,49  1,7296  28

 24 15/09/10 RRF  9.990.450,59 16/11/10  8.999.372,90  15.451.923,27  1,7170 31/01/11  8.272.805,14  13.888.665,59  1,6788  29

 25 08/10/10 RRF  405.972,44 16/12/10  308.305,87  524.428,28  1,7009 03/05/11  195.399,61  311.455,82  1,5939  30

 26 28/10/10 RRF  2.120.793,36 31/05/11  1.500.000,00  2.371.500,00  1,5810 28/06/11  854.308,19  1.357.249,66  1,5887  32

 27 08/11/10 RRF  8.999.372,90 21/03/12  750.000,00  1.357.050,00  1,8094 04/08/11  498.632,74  780.011,18  1,5643  33

 28 10/12/10 RRF  308.305,87 28/11/12  700.000,00  1.461.250,00  2,0875 29/09/11  689.395,22  1.171.499,37  1,6993  34

 31 25/05/11 ADF  1.500.000,00 25/06/13  1.000.000,00  2.250.011,19  2,2500 13/12/11  317.800,10  567.107,59  1,7845  35

 38 21/03/12 ADF  750.000,00 17/10/13  1.000.000,00  2.160.000,00  2,1600 21/12/11  308.285,02  572.441,60  1,8569  36

 45 26/11/12 ADF  700.000,00 18/12/13  200.000,00  464.000,00  2,3200 26/01/12  213.356,78  379.862,77  1,7804  37

12/02/2015 1 3/



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SEMOB - Secretaria de Estado de Mobilidade

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR

DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DOS RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO (a)

SIG - Sistema de Informações Gerenciais

DESEMBOLSO BID - LMS1

Sol. Nº

Data de Referência: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Data Data DataUS$ US$ US$ US$ US$R$ Sol. Nº
Taxa de CâmbioTaxa de CâmbioTipo Transação

DEPÓSITO/INTERNALIZAÇÃO (C/C EM REAIS) COMPROVAÇÃO DE GASTOS DIFERENÇA

FR Segundo 

LMS1

R$

31/12/2014

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

 46 20/06/13
ADF

 1.000.000,00 17/02/14  5.000.000,00  11.905.000,00  2,3810 03/04/12  510.742,80  935.067,92  1,8308  39

 51 11/10/13
ADF

 1.000.000,00 17/10/14  2.000.000,00  4.912.000,00  2,4560 18/04/12  198.642,17  364.846,06  1,8367  40

 52 13/12/13
ADF

 200.000,00 25/11/14  3.500.000,00  8.820.000,00  2,5200 28/05/12  252.043,51  500.643,97  1,9863  41

 54 11/02/14
ADF

 5.000.000,00 03/07/12  146.374,33  302.176,93  2,0644  42

 59 15/10/14
ADF

 2.000.000,00 27/07/12  169.818,60  346.736,06  2,0418  43

 61 21/11/14
ADF

 3.500.000,00 06/11/12  375.695,77  762.734,36  2,0302  44

17/12/12  529.087,70  1.105.446,92  2,0893  47

15/01/13  703.605,97  1.446.824,97  2,0563  48

16/07/13  258.909,05  586.144,18  2,2639  49

14/08/13  172.645,95  392.742,92  2,2748  50

06/12/13  563.129,49  1.301.878,46  2,3119  53

11/02/14  1.086.966,30  2.533.838,38  2,3311  55

05/05/14  550.547,61  1.259.482,33  2,2877  56

25/07/14  3.159.983,00  7.119.132,19  2,2529  57

07/10/14  987.619,52  2.316.793,77  2,3458  58

12/11/14  1.214.827,95  2.993.074,06  2,4638  60

20/11/14  1.078.721,05  2.785.399,59  2,5821  62

12/02/2015 2 3/



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SEMOB - Secretaria de Estado de Mobilidade

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR

DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DOS RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO (a)

SIG - Sistema de Informações Gerenciais

DESEMBOLSO BID - LMS1

Sol. Nº

Data de Referência: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Data Data DataUS$ US$ US$ US$ US$R$ Sol. Nº
Taxa de CâmbioTaxa de CâmbioTipo Transação

DEPÓSITO/INTERNALIZAÇÃO (C/C EM REAIS) COMPROVAÇÃO DE GASTOS DIFERENÇA

FR Segundo 

LMS1

R$

31/12/2014

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

TotalTotalTotal

(16) Reposições/Justificativas Pendentes de Registro LMS-1

(17) Fundos Utilizados Pendentes de Justificação ao BID

(18) Outros Pagamentos (Tarifas Bancárias, etc..)

(19) TOTAL  GERAL

(6) - (10) (4) - (10)

(20) Saldo Contábil do Fundo (4)-(19) US$

(21) Saldo Contábil das receitas em R$ (7)-(19)

(22) Saldo em Conta Bancária em US$ (N.York) 

(24) Variação  Cambial (21)-(20)

Data US$ R$
Taxa de Câmbio

 147.173.454,10  147.173.394,10  267.411.030,42  143.333.075,86  257.934.236,18  3.840.318,24  3.840.378,24

 1.247.989,42  3.206.223,16

 742.935,51  1.981.440,44

 145.324.060,79  263.121.899,78

 2,65560

 4.289.130,64 1.615.126,77

-234.266,54

31/12/2014

31/12/2014  1.849.393,31

 60,00

31/12/2014

31/12/2014(23) Saldo(s) em Conta(s) Bancária(s) em R$ (Extratos) 

(25) Rendimentos de Aplicações Financ. Disponível em Conta (23)-(21)

 5.104.889,30 1.922.311,08

 815.758,66 307.184,31

(26) Diferença apresentada no Rel.Semestral sobre o Fundo Rotativo (24)+(25)-(18)  72.857,77

12/02/2015 3 3/



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SEMOB - Secretaria de Estado de Mobilidade

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR

DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DOS RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO (b)

SIG - Sistema de Informações Gerenciais

RESUMO EM 

Data de Referência: 

DataUS$ ADF
DébitoCONCEITO

CONTA  BANCÁRIA  EM  US$ CONTROLE  DE  ADIANTAMENTO EM US$

Crédito Saldo

AFJ
SALDO

31/12/2014

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

15/04/2009  200.000,00  200.000,00  200.000,00  200.000,00ADF1

Desembolso BID (4)  147.173.454,10 21/05/2009  199.970,00  30,00  3.700.000,00  3.900.000,00ADF2

(-) Depósito/Internalização (6)  147.173.394,10 30/06/2009  3.700.000,00  3.700.030,00  3.000.000,00  6.900.000,00ADF4

Saldo FR (4)-(6)  60,00 31/07/2009  3.000.000,00  700.030,00  1.938.700,00  8.838.700,00ADF6

(+) Saldo Contábil das Receitas R$ (10)  1.615.126,76 20/08/2009  3.205.140,18  3.905.170,18  3.000.000,00  11.838.700,00ADF8

(+) Pendentes de Registro LMS-1  1.247.989,42 03/09/2009  1.000.000,00  2.905.170,18  1.843.829,12 9.994.870,88AFJ10

(+) Fundos Util.Pendentes de Just.  742.935,51 04/09/2009  3.000.000,00  5.905.170,18  6.500.000,00  8.343.829,12ADF12

(=) Subtotal  3.606.111,69 14/09/2009  5.600.000,00  305.170,18  9.300.000,00  17.643.829,12ADF15

(-) Saldo FR seg LMS1(15)  3.840.378,23 28/09/2009  6.244.811,93  6.549.982,11  11.499.721,81 6.144.107,31AFJ16

(=) Diferença -234.266,54 29/09/2009  1.938.700,00  8.488.682,11  3.226.916,67 8.272.805,14AFJ29

02/10/2009  8.488.650,00  32,11  3.031.517,06 195.399,61AFJ30

20/10/2009  8.837.519,65  8.837.551,76  1.500.000,00  4.531.517,06ADF31

30/10/2009  8.837.500,00  51,76  3.677.208,87 854.308,19AFJ32

03/11/2009  3.000.000,00  3.000.051,76  3.178.576,13 498.632,74AFJ33

09/11/2009  3.000.000,00  51,76  2.489.180,91 689.395,22AFJ34

03/12/2009  11.460.893,83  11.460.945,59  2.171.380,81 317.800,10AFJ35

08/12/2009  11.460.900,00  45,59  1.863.095,79 308.285,02AFJ36

15/01/2010  1.802.183,07  1.802.228,66  1.649.739,01 213.356,78AFJ37

15/01/2010  6.500.000,00  8.302.228,66  750.000,00  2.399.739,01ADF38

22/01/2010  8.302.190,00  38,66  1.888.996,21 510.742,80AFJ39

08/03/2010  6.105.610,82  6.105.649,48  1.690.354,04 198.642,17AFJ40

10/03/2010  6.105.580,00  69,48  1.438.310,53 252.043,51AFJ41

05/04/2010  7.738.292,49  7.738.361,97  1.291.936,20 146.374,33AFJ42

06/04/2010  7.738.300,00  61,97  1.122.117,60 169.818,60AFJ43

30/04/2010  9.300.000,00  9.300.061,97  746.421,83 375.695,77AFJ44

05/05/2010  9.300.000,00  61,97  700.000,00  1.446.421,83ADF45

27/05/2010  10.267.246,20  10.267.308,17  1.000.000,00  2.446.421,83ADF46

31/05/2010  10.267.246,00  62,17  1.917.334,13 529.087,70AFJ47

17/06/2010  2.515.478,25  2.515.540,42  1.213.728,16 703.605,97AFJ48

12/02/2015
1 3/



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SEMOB - Secretaria de Estado de Mobilidade

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR

DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DOS RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO (b)

SIG - Sistema de Informações Gerenciais

RESUMO EM 

Data de Referência: 

DataUS$ ADF
DébitoCONCEITO

CONTA  BANCÁRIA  EM  US$ CONTROLE  DE  ADIANTAMENTO EM US$

Crédito Saldo

AFJ
SALDO

31/12/2014

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

22/06/2010  2.515.478,00  62,42  954.819,11 258.909,05
AFJ49

28/06/2010  7.388.923,13  7.388.985,55  782.173,16 172.645,95
AFJ50

01/07/2010  7.388.925,55  60,00  1.000.000,00  1.782.173,16
ADF51

26/07/2010  5.477.068,64  5.477.128,64  200.000,00  1.982.173,16
ADF52

28/07/2010  397.582,34  5.874.710,98  1.419.043,67 563.129,49
AFJ53

02/08/2010  5.477.068,64  397.642,34  5.000.000,00  6.419.043,67
ADF54

03/08/2010  397.582,34  60,00  5.332.077,37 1.086.966,30
AFJ55

17/08/2010  1.111.805,39  1.111.865,39  4.781.529,76 550.547,61
AFJ56

17/08/2010  9.507.303,02  10.619.168,41  1.621.546,76 3.159.983,00
AFJ57

20/08/2010  10.619.107,00  61,41  633.927,24 987.619,52
AFJ58

15/09/2010  9.990.450,59  9.990.512,00  2.000.000,00  2.633.927,24
ADF59

21/09/2010  9.990.452,00  60,00  1.419.099,29 1.214.827,95
AFJ60

08/10/2010  405.972,44  406.032,44  3.500.000,00  4.919.099,29
ADF61

20/10/2010  405.972,44  60,00  3.840.378,24 1.078.721,05
AFJ62

28/10/2010  2.120.793,36  2.120.853,36

04/11/2010  2.120.793,36  60,00

08/11/2010  8.999.372,90  8.999.432,90

16/11/2010  8.999.372,90  60,00

10/12/2010  308.305,87  308.365,87

16/12/2010  308.305,87  60,00

25/05/2011  1.500.000,00  1.500.060,00

31/05/2011  1.500.000,00  60,00

21/03/2012  750.000,00 -749.940,00

21/03/2012  750.000,00  60,00

26/11/2012  700.000,00  700.060,00

28/11/2012  700.000,00  60,00

20/06/2013  1.000.000,00  1.000.060,00

25/06/2013  1.000.000,00  60,00

11/10/2013  1.000.000,00  1.000.060,00

12/02/2015
2 3/



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SEMOB - Secretaria de Estado de Mobilidade

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR

DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DOS RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO (b)

SIG - Sistema de Informações Gerenciais

RESUMO EM 

Data de Referência: 

DataUS$ ADF
DébitoCONCEITO

CONTA  BANCÁRIA  EM  US$ CONTROLE  DE  ADIANTAMENTO EM US$

Crédito Saldo

AFJ
SALDO

31/12/2014

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

17/10/2013  1.000.000,00  60,00

13/12/2013  200.000,00  200.060,00

18/12/2013  200.000,00  60,00

11/02/2014  5.000.000,00  5.000.060,00

17/02/2014  5.000.000,00  60,00

15/10/2014  2.000.000,00  2.000.060,00

17/10/2014  2.000.000,00  60,00

21/11/2014  3.500.000,00  3.500.060,00

25/11/2014  3.500.000,00  60,00

 43.288.700,00  39.448.321,76  3.840.378,24

12/02/2015
3 3/



NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 
                                   PROGRAMA 1957/OC-BR – EXERCÍCIO 2014. 
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© 2012 Inter-American Development Bank Careers@IDB Contact Us

Portal Root - IADB > LMS1

Inter-American Development Bank 
Financial Summary as of : 01/2/2015 

As Of : Latest Date  Submit

Transactions

General Information

Operation : 1957/OC-BR
Project : BR-L1018 - Programa de Transporte Urbano del Distrito Federal
Executor : Secretaría de Estado de Trasnporte
Status : DISBURSING
Sector : TRANSPORT
IDB Contact Unit: COUNTRY OFFICE OF BRAZIL
Beneficiary Country : BRAZIL

Approval Date : Jan-16-2008
Signature Date : Jan-30-2008
Effective Date : Jan-30-2008
First Elegibility Date : Mar-04-2009
Total Eligibility : Feb-17-2009
Orig. Disb. Expiration Date : Jan-30-2013
Current Disbursement Expiration Date : Jul-30-2015
Last Request Number : 62

First Amortization Date: Apr-10-2013
Final Amortization Date : Oct-10-2032
First Semestral Date : 10APR
Second Semestral Income Due : 10OCT
First Semestral principal Due : 10APR
Second Semestral principal Due : 10OCT
Payoff Project Number : N/A
Revolving Fund : 10,00%
Resolution Number : DE-007/08

Currency Balances

Currency Approved Original Adjustment Approved Current Commited Disbursed Life %Disb Available Balance Disbursed Year to Date Pending Value Date

USD B 176.775.000,00 0,00 176.775.000,00 0,00 147.173.454,10 83,26% 29.601.545,90 10.500.000,00 0,00

Category Detail

Category Curr.
Approved 

Original
Adjustment

Approved 

Current
Commited Disbursed life %Disb

Available 

Balance

Disbursed Year to 

Date

Pending Value 

Date

01000000 - ENGENHARIA E 
ADMINISTRAÇÃO 9.752.000,00 0,00 15.200.000,00 0,00 12.235.468,65 80,50% 2.964.531,35 2.337.766,99 0,00

01010000 - ESTUDOS E PROJETOS USD 
B

2.300.000,00 0,00 1.880.000,00 0,00 679.969,65 36,17% 1.200.030,35 199.640,63 0,00

01020000 - ADMINISTRAÇÃO DO 
PROGRAMA

USD 
B 7.452.000,00 0,00 13.320.000,00 0,00 11.555.499,00 86,75% 1.764.501,00 2.138.126,36 0,00

02000000 - CUSTOS DIRETOS 159.625.000,00 0,00 154.375.000,00 0,00 130.852.227,18 84,76% 23.522.772,82 5.530.640,08 0,00

02010000 - MELH. INTEGR. DO 
TRANSP. PUBL.

USD 
B 138.792.000,00 0,00 139.435.000,00 0,00 126.792.913,52 90,93% 12.642.086,48 5.393.781,50 0,00

02020000 - SEGURANÇA VIÁRIA P/ 
TRANSPORTE

USD 
B

10.550.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 0,00 0,00% 7.300.000,00 0,00 0,00

02030000 - CCO E SISTEMA DE 
SEMÁFOROS

USD 
B

1.785.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00

02040000 - SIST. GESTÃO E OPER. 
DO TRANSP

USD 
B 3.584.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00% 1.600.000,00 0,00 0,00

02050000 - SUPERVISÃO DE OBRAS USD 
B

4.914.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00 4.059.313,66 80,54% 980.686,34 136.858,58 0,00

03000000 - FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 7.398.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 245.380,03 3,41% 6.954.619,97 210.258,36 0,00

03010000 - SECRETARIA DE 
TRANSPORTES

USD 
B

2.070.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00% 2.880.000,00 0,00 0,00

03020000 - DFTRANS
USD 
B 4.383.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00% 2.880.000,00 0,00 0,00

03030000 - SEC. DESEN. URB. MEIO 
AMBIENTE

USD 
B

945.000,00 0,00 1.440.000,00 0,00 245.380,03 17,04% 1.194.619,97 210.258,36 0,00

87000000 - CAPITALIZATION 
CHARGES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

87010000 - F. I. V. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

87010100 - F. I. V. USD 
B

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

88000000 - PENDIENTE
USD 
B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

Revolving Fund

Category Number Request Number and Due Date Disbursed Amount Value Date Justification Due Date Days Unjustified

89000000 Revolving Fund 3.840.378,24 N/A N/A

89010000 Revolving Fund 3.840.378,24 N/A N/A

89013400 REQ. 0059 30JUN15 340.378,24 10/15/2014 06/30/2015 79

89013500 REQ. 0061 30JUN15 3.500.000,00 11/21/2014 06/30/2015 42
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Anexo VII 
 

LMS10 



Portal Root - IADB > LMS10

Inter-American Development Bank 

Active Portfolio during the year 

General Information

Operation : 1957/OC-BR

Project : BR-L1018 - Programa de Transporte Urbano del Distrito Federal

Executor : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Status : DISBURSING

Sector : TRANSPORT

IDB Contact Unit: COUNTRY OFFICE OF BRAZIL

Beneficiary Country : BRAZIL

Approval Date : Jan-16-2008

Signature Date : Jan-30-2008

Effective Date : Jan-30-2008

First Elegibility Date : Mar-04-2009

Total Eligibility : Feb-17-2009

Orig. Disb. Expiration Date : Jan-30-2013

Current Disbursement Expiration Date : Jul-30-2015

Last Request Number : 62

First Amortization Date: Apr-10-2013

Final Amortization Date : Oct-10-2032

First Semestral Date : 10APR

Second Semestral Income Due : 10OCT

First Semestral principal Due : 10APR

Second Semestral principal Due : 10OCT

Payoff Project Number : N/A

Revolving Fund : 10%

Resolution Number : DE-007/08

Disbursement History

Authorized during year2014

LMS 

Number

Tran. 

Type

Tran. 

Status

Pend. 

Event
Req/Part

Curr. 

Req.
Amount

Express. 

Curr.
Beneficiary

CO Reception 

Date

Authorization 

Date

Value 

Date

201456856 AFJ COMP COMPLETE 62-0 N/A 1,078,721.05 USD N/A Nov-21-2014 Nov-26-2014
Nov-26-

2014

201455928 ADF COMP COMPLETE 61-0 USD 3,500,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Nov-18-2014 Nov-20-2014
Nov-21-

2014

201455485 AFJ COMP COMPLETE 60-0 N/A 1,214,827.95 USD N/A Nov-18-2014 Nov-19-2014
Nov-19-

2014

201448530 ADF COMP COMPLETE 59-0 USD 2,000,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Oct-13-2014 Oct-14-2014
Oct-15-

2014

201448521 AFJ COMP COMPLETE 58-0 N/A 987,619.52 USD N/A Oct-13-2014 Oct-14-2014
Oct-14-

2014

201437091 AFJ COMP COMPLETE 57-0 N/A 3,159,983.00 USD N/A Aug-08-2014 Aug-11-2014
Aug-11-

2014

201421095 AFJ COMP COMPLETE 56-0 N/A 550,547.61 USD N/A May-13-2014 May-14-2014
May-14-

2014

201417495 AFJ COMP COMPLETE 55-0 N/A 1,086,966.30 USD N/A Apr-29-2014 Apr-30-2014
Apr-30-

2014

201405683 ADF COMP COMPLETE 54-0 USD 5,000,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Jan-29-2014 Feb-11-2014
Feb-12-

2014

Authorized during year2013

LMS 

Number

Tran. 

Type

Tran. 

Status

Pend. 

Event
Req/Part

Curr. 

Req.
Amount

Express. 

Curr.
Beneficiary

CO Reception 

Date

Authorization 

Date

Value 

Date

201358906 AFJ COMP COMPLETE 53-0 N/A 563,129.49 USD N/A Dec-09-2013 Dec-18-2013
Dec-18-

2013

201357367 ADF COMP COMPLETE 52-0 USD 200,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Dec-09-2013 Dec-12-2013
Dec-13-

2013

201350921 EXT COMP COMPLETE 0-0 N/A N/A N/A N/A N/A Nov-12-2013
Nov-12-

2013

201344436 ADF COMP COMPLETE 51-0 USD 1,000,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Sep-24-2013 Oct-11-2013
Oct-15-

2013

201344425 AFJ COMP COMPLETE 50-0 N/A 172,645.95 USD N/A Aug-15-2013 Oct-10-2013
Oct-10-

2013

201326151 AFJ COMP COMPLETE 47-0 N/A 529,087.70 USD N/A Dec-17-2012 Oct-10-2013
Oct-10-

2013

201301907 AFJ COMP COMPLETE 48-0 N/A 703,605.97 USD N/A Jan-17-2013 Oct-10-2013
Oct-10-

2013

201344414 AFJ COMP COMPLETE 49-0 N/A 258,909.05 USD N/A Jul-16-2013 Oct-10-2013
Oct-10-

2013

201341338 BTR COMP COMPLETE 0-0 N/A 643,000.00 USD N/A N/A Sep-23-2013
Sep-23-

2013

201326144 BTR COMP COMPLETE 0-0 N/A 7,942,000.00 USD N/A N/A Jul-02-2013
Jul-02-

2013

201325117 ADF COMP COMPLETE 46-0 USD 1,000,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Jan-22-2013 Jun-19-2013
Jun-20-

2013

Authorized during year2012

LMS 

Number

Tran. 

Type

Tran. 

Status

Pend. 

Event
Req/Part

Curr. 

Req.
Amount

Express. 

Curr.
Beneficiary

CO Reception 

Date

Authorization 

Date

Value 

Date

201244620 ADF COMP COMPLETE 45-0 USD 700,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Nov-20-2012 Nov-22-2012
Nov-26-

2012

201242840 AFJ COMP COMPLETE 44-0 N/A 375,695.77 USD N/A Nov-12-2012 Nov-14-2012
Nov-14-

2012

201228680 AFJ COMP COMPLETE 43-0 N/A 169,818.60 USD N/A Jul-27-2012 Aug-17-2012
Aug-17-

2012

201228676 AFJ COMP COMPLETE 42-0 N/A 146,374.33 USD N/A Jul-03-2012 Aug-17-2012
Aug-17-

2012

201218416 AFJ COMP COMPLETE 41-0 N/A 252,043.51 USD N/A May-28-2012 May-31-2012
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May-31-

2012

201217590 AFJ COMP COMPLETE 40-0 N/A 198,642.17 USD N/A Apr-19-2012 May-24-2012
May-24-

2012

201211547 AFJ COMP COMPLETE 39-0 N/A 510,742.80 USD N/A Apr-04-2012 Apr-10-2012
Apr-10-

2012

201209190 ADF COMP COMPLETE 38-0 USD 750,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Mar-07-2012 Mar-21-2012
Mar-21-

2012

201207428 EXT COMP COMPLETE 0-0 N/A N/A N/A N/A N/A Mar-07-2012
Mar-07-

2012

201203188 AFJ COMP COMPLETE 37-0 N/A 213,356.78 USD N/A Jan-27-2012 Feb-07-2012
Feb-07-

2012

201203187 AFJ COMP COMPLETE 36-0 N/A 308,285.02 USD N/A Dec-22-2011 Feb-03-2012
Feb-03-

2012

Authorized during year2011

LMS 

Number

Tran. 

Type

Tran. 

Status

Pend. 

Event
Req/Part

Curr. 

Req.
Amount

Express. 

Curr.
Beneficiary

CO Reception 

Date

Authorization 

Date

Value 

Date

201144588 AFJ COMP COMPLETE 35-0 N/A 317,800.10 USD N/A Dec-13-2011 Dec-19-2011
Dec-19-

2011

201132120 AFJ COMP COMPLETE 34-0 N/A 689,395.22 USD N/A Oct-04-2011 Oct-11-2011
Oct-11-

2011

201126388 AFJ COMP COMPLETE 33-0 N/A 498,632.74 USD N/A Aug-08-2011 Aug-30-2011
Aug-30-

2011

201119467 AFJ COMP COMPLETE 32-0 N/A 854,308.19 USD N/A Jun-28-2011 Jul-04-2011
Jul-04-

2011

201114759 AFJ COMP COMPLETE 30-0 N/A 195,399.61 USD N/A May-03-2011 May-25-2011
May-25-

2011

201114848 ADF COMP COMPLETE 31-0 USD 1,500,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR May-19-2011 May-25-2011
May-31-

2011

201102922 AFJ COMP COMPLETE 29-0 N/A 8,272,805.14 USD N/A Feb-01-2011 Feb-21-2011
Feb-21-

2011

Authorized during year2010

LMS 

Number

Tran. 

Type

Tran. 

Status

Pend. 

Event
Req/Part

Curr. 

Req.
Amount

Express. 

Curr.
Beneficiary

CO Reception 

Date

Authorization 

Date

Value 

Date

201038094 RRF COMP COMPLETE 28-0 USD 308,305.87 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Dec-01-2010 Dec-09-2010
Dec-10-

2010

201034219 RRF COMP COMPLETE 27-0 USD 8,999,372.90 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Nov-04-2010 Nov-05-2010
Nov-08-

2010

201031892 RRF COMP COMPLETE 26-0 USD 2,120,793.36 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Oct-15-2010 Oct-28-2010
Oct-28-

2010

201030622 RRF COMP COMPLETE 25-0 USD 405,972.44 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Sep-29-2010 Oct-07-2010
Oct-08-

2010

201027527 RRF COMP COMPLETE 24-0 USD 9,990,450.59 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Sep-02-2010 Sep-14-2010
Sep-15-

2010

201023872 RRF COMP COMPLETE 22-0 USD 1,111,805.39 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Aug-03-2010 Aug-13-2010
Aug-17-

2010

201024078 RRF COMP COMPLETE 23-0 USD 9,507,303.02 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Aug-12-2010 Aug-13-2010
Aug-17-

2010

201021661 RRF COMP COMPLETE 21-0 USD 397,582.34 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Jul-23-2010 Jul-27-2010
Jul-28-

2010

201021213 RRF COMP COMPLETE 20-0 USD 5,477,068.64 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Jul-13-2010 Jul-22-2010
Jul-26-

2010

201018323 RRF COMP COMPLETE 19-0 USD 7,388,923.13 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Jun-23-2010 Jun-25-2010
Jun-28-

2010

201017324 RRF COMP COMPLETE 18-0 USD 2,515,478.25 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Jun-16-2010 Jun-16-2010
Jun-17-

2010

201014745 RRF COMP COMPLETE 17-0 USD 10,267,246.20 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR May-21-2010 May-26-2010
May-27-

2010

201010816 ADF COMP COMPLETE 15-0 USD 9,300,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Apr-12-2010 Apr-28-2010
Apr-30-

2010

201011186 AFJ COMP COMPLETE 16-0 N/A 6,144,107.31 USD N/A Apr-22-2010 Apr-23-2010
Apr-23-

2010

201008892 RRF COMP COMPLETE 14-0 USD 7,738,292.49 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Mar-29-2010 Apr-01-2010
Apr-05-

2010

201005375 RRF COMP COMPLETE 13-0 USD 6,105,610.82 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Feb-18-2010 Mar-05-2010
Mar-08-

2010

201000844 ADF COMP COMPLETE 12-0 USD 6,500,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Jan-13-2010 Jan-14-2010
Jan-15-

2010

201000837 RRF COMP COMPLETE 11-0 USD 1,802,183.07 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Jan-13-2010 Jan-14-2010
Jan-15-

2010

201000393 AFJ COMP COMPLETE 10-0 N/A 9,994,870.88 USD N/A Dec-21-2009 Jan-11-2010
Jan-11-

2010

Authorized during year2009

LMS 

Number

Tran. 

Type

Tran. 

Status

Pend. 

Event
Req/Part

Curr. 

Req.
Amount

Express. 

Curr.
Beneficiary

CO Reception 

Date

Authorization 

Date

Value 

Date

200936084 RRF COMP COMPLETE 9-0 USD 11,460,893.83 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Nov-18-2009 Dec-01-2009
Dec-03-

2009

200932394 ADF COMP COMPLETE 8-0 USD 3,000,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Oct-29-2009 Oct-30-2009
Nov-03-

2009

200930862 ADV COMP COMPLETE 0-0 N/A N/A N/A N/A N/A Oct-28-2009
Oct-16-

2009

200930857 RRF COMP COMPLETE 7-0 USD 8,837,519.65 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Oct-15-2009 Oct-19-2009
Oct-20-

2009

200928344 ADF COMP COMPLETE 6-0 USD 1,938,700.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Sep-24-2009 Sep-28-2009
Sep-29-

2009

200928021 RRF COMP COMPLETE 5-0 USD 6,244,811.93 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Sep-22-2009 Sep-25-2009
Sep-28-

2009

200925806 ADF COMP COMPLETE 4-0 USD 3,000,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Sep-01-2009 Sep-04-2009
Sep-04-

2009

200923990 RRF COMP COMPLETE 3-0 USD 3,205,140.18 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Aug-12-2009 Aug-18-2009
Aug-20-

2009
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200918216 ADF COMP COMPLETE 2-0 USD 3,700,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Jun-23-2009 Jun-29-2009 Jun-30-

2009

200909975 ADF COMP COMPLETE 1-0 USD 200,000.00 USD
S.T. DO GDF- 

PTU /PROG.TRANSP.URB.1957
Apr-07-2009 Apr-09-2009

Apr-15-

2009

200904169 ELE COMP COMPLETE 0-0 N/A N/A N/A N/A N/A Mar-30-2009
Feb-17-

2009

200905737 ELE COMP COMPLETE 0-0 N/A N/A N/A N/A N/A Mar-04-2009
Mar-04-

2009

Authorized during year2008

LMS 

Number

Tran. 

Type

Tran. 

Status

Pend. 

Event
Req/Part

Curr. 

Req.
Amount

Express. 

Curr.
Beneficiary

CO Reception 

Date

Authorization 

Date

Value 

Date

200806732 COI COMP COMPLETE 0-0 N/A N/A N/A N/A N/A May-12-2008
May-12-

2008

200801015 APR COMP COMPLETE 0-0 N/A 176,775,000.00 USD N/A N/A Jan-22-2008
Jan-16-

2008
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Anexo VIII 

 

Relatório Semestral Sobre o Fundo 

Rotativo 2º - 2014 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa de 

Transporte Urbano do 
Distrito Federal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO SEMESTRAL SOBRE FUNDO 
ROTATIVO 2º Sem/2014 

 
03/02/2015 

 
 
 

    
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE  

ESTADO DE 

MOBILIDADE 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Mobilidade 

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano - UEGP  

 

 

Secretaria de Estado de Mobilidade - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano – UEGP/PTU 
Anexo do Palácio do Buriti, 15° Andar – Sala 1507, CEP: 70.075-900 - Brasília – DF. 

 Telefone (61) 3322-5002  Fax (61) 3322-3913 
 

MEMO  
Nº.           /2015 – UEGP-SEMOB                  Brasília, 03 de fevereiro de 2015. 
 
 
PARA: GAB / SEMOB  
  
Ref.:  Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR – Programa de Transporte Urbano do 
 Distrito Federal – PTU/DF – Relatório Semestral sobre o Fundo Rotativo – 2º 
 Semestre de 2014 . 
  
 
  
 Senhor Secretário, 
  

 
 

 Visando cumprir ao disposto nas Disposições Especiais, Cláusula 3.05.b 

“Fundo Rotativo” e nas Normas Gerais, Artigo 7.03.i “Relatórios e Demonstrações 

Financeiras” do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR, em referência, 

encaminhamos o Relatório Semestral sobre o Fundo Rotativo - 2º Semestre de 

2014 e demais documentos correlatos. 

 Informamos que os saldos das Contas Bancárias mantidas em Reais (R$) 

foram convertidos em Dólares Americanos (US$) pela taxa de compra do dia 

31/12/2014, equivalente a 2,6556. 

 Informamos, ainda, que a diferença equivalente a US$ 54.762,40, indicada 

no título VI do Relatório sobre o Fundo Rotativo, refere-se a ganhos cambiais e 

rendimentos financeiros, conforme descrito no campo “Observações”, do mesmo 

Relatório. 

                                                                           

Atenciosamente, 

 
 

ERASMO D’ÁVILA DUARTE FILHO 
Coordenador de Monitoramento e Avaliação 

 UEGP/PTU/SEMOB 
 
 
Anexos: Uma via impressa e uma via eletrônica do relatório em epígrafe. 



SIG - Sistema de Informações Gerenciais

RELATÓRIO SEMESTRAL SOBRE O FUNDO ROTATIVO

TIPO DE  MOEDA : US$

I.   SALDO EM CONTA(S) BANCÁRIA(S)

Banco do Brasil N.Y. - Recursos BID  - Special Account 4.1.8.10.10.01-5

Secretaria da Fazenda - Recursos do BID  - BRB 100-016679-9

Nº DA OPERAÇÃO:   1957/OC-BR              MUTUÁRIO / ENTIDADE EXECUTORA:  ST / GDF

II.   REPOSIÇÕES OU JUSTIFICATIVAS PENDENTES DE REGISTRO

Apresentadas ao BID, porém não registradas no sistema BID (LMS1)

Pedido Nº Data de apresentação 

ao BID

Montante

 1.922.311,08

Em 31 de dezembro de 2014

 0,00

 1.922.311,08

 1.247.989,42

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ST - Secretaria de Estado de Transporte

Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR

Banco Interamericano de Desenvolvimento

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Program

 63 12/12/2014
 1.247.989,42

III.  FUNDOS UTILIZADOS PENDENTES DE  JUSTIFICATIVAS AO BID

IV. SUBTOTAL ( I + II + III )

V.  SALDO DO FUNDO ROTATIVO SEGUNDO LMS-1

VI.  DIFERENÇA  ( IV - V )

 3.895.140,64

 54.762,40

Pelo presente certificamos que: 

a) os gastos especificados no item III foram efetuados para os fins estipulados no contrato ou convênio;

b) a documentação que apoia os gastos efetuados com os recursos provenientes do Fundo Rotativo e ainda  não apresentados está 

disponível  para inspeção do BID.

Sônia Rodrigues Haddad

a) Variação Cambial calculada até o final do presente semestre :

Brasília, 3 de fevereiro de 2015

Secretária Adjunta SEMOB/DF

 724.840,14

 3.840.378,24

-234.115,96

b) Rendimentos de Aplicações Financeiras disponíveis em conta :

 1.247.989,42

(Ver Relação de Pagamentos Anexo)

Observações: 

c) Há uma diferença de US$ 60,00 entre os recursos disponibilizados LMS-1 e as internalizações,

proveniente de tarifas bancárias cobrada no início do programa.

d) Rendimentos de aplicações financeiras recebidas no presente semestre convertidas em US$

totalizaram :  110.268,72

 288.878,36

d) Taxa de Câmbio em 31/12/2014   :

 2,65560
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SEMOB - Secretaria de Estado de Mobilidade

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR

PAGAMENTOS POR GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DE ANTECIPAÇÃO DE FUNDOS 

PORÉM NÃO REMETIDOS AO BANCO COM SOLICITAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO

CONCEITO DE PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR OU 

CONTRATADA

PAÍS DE 

ORIGEM

DATA DE 

PAGAMENTO

MONTANTE EM US$TAXA DE 

CÃMBIO

Executor Contrato Fatura Descrição

Em 31 de dezembro de 2014

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

SIG - Sistema de Informações Gerenciais

1.2.2 Coordenação de Apoio (SAG)
 114.874,01

STDF 025/2008-ST 389 Pag. Ref. Serv. da 71ª MED ARCADIS LOGOS 15/12/14  2,6711

 89.091,19
Brasil

STDF 025/2008-ST 390 Pag. Ref. Serv. do Reaj. da 71ª MED ARCADIS LOGOS 15/12/14  2,6711

 25.782,82
Brasil

2.1.2.10 Terminal Sobradinho II
 31.450,45

STDF 017/2013 1.218 Pag. Ref. Compl. do Serv. do Reaj SHOX 29/12/14  2,6777

 8.359,56
Brasil

STDF 017/2013 1.218 Pag. Ref. Multa do INSS do Reaj. SHOX 22/12/14  2,6520

 3,52
Brasil

STDF 017/2013 1.218 Pag. Ref. Serv. do Reaj SHOX 22/12/14  2,6520

 12.596,24
Brasil

STDF 017/2013 1.221 Pgto. Ref. Multa INSS do Reaj SHOX 22/12/14  2,6520

 0,82
Brasil

STDF 017/2013 1.221 Pgto. Ref. Serv. do Reaj SHOX 22/12/14  2,6520

 4.915,57
Brasil

STDF 017/2013 1.223 Pgto. Ref. Multa INSS do Reaj SHOX 22/12/14  2,6520

 0,30
Brasil

STDF 017/2013 1.223 Pgto. Ref. Serv. do Reaj. SHOX 22/12/14  2,6520

 1.782,94
Brasil

STDF 017/2013 1246 Pgto. Ref. Serv. do Reaj SHOX 22/12/14  2,6520

 3.791,50
Brasil

2.1.2.11 Terminal Riacho Fundo II
 164.733,56

STDF 018/2013 1.219 Pag. Ref. Multa INSS do Reaj. da 7ª MED SHOX 22/12/14  2,6520

 2,21
Brasil

STDF 018/2013 1.219 Pag. Ref. Serv. do Reaj. da 7ª MED SHOX 22/12/14  2,6520

 13.190,65
Brasil

STDF 018/2013 1.222 Pgto. Ref. Multa do INSS SHOX 22/12/14  2,6520

 0,41
Brasil

STDF 018/2013 1.222 Pgto. Ref. Serv. do Reaj. SHOX 29/12/14  2,6777

 2.443,94
Brasil

STDF 018/2013 1.225 Pgto. Ref. Multa INSS do Reaj SHOX 22/12/14  2,6520

 2,05
Brasil

STDF 018/2013 1.225 Pgto. Ref. Serv. do Reaj SHOX 23/12/14  2,6769

 12.113,40
Brasil

STDF 018/2013 1.229 Pag. Ref. Compl. Serv. 9ª MED SHOX 29/12/14  2,6777

 90.828,16
Brasil

STDF 018/2013 1.229 Pag. Ref. Multa INSS da 9ª MED SHOX 22/12/14  2,6520

 21,53
Brasil

STDF 018/2013 1.229 Pag. Ref. Serv. da 9ª MED SHOX 22/12/14  2,6520

 36.851,80
Brasil

STDF 018/2013 1.248 Pgto. Ref. Serv. do Reaj SHOX 22/12/14  2,6520

 9.279,41
Brasil

2.1.2.13 Terminal Recanto das Emas II
 63.012,90

STDF 005/2014 0837 Pgto. Ref. Serv. da 5ª MED ENGEMIL 18/12/14  2,6669

 63.012,90
Brasil

1 / 203/02/2015



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SEMOB - Secretaria de Estado de Mobilidade

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR

PAGAMENTOS POR GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DE ANTECIPAÇÃO DE FUNDOS 

PORÉM NÃO REMETIDOS AO BANCO COM SOLICITAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO

CONCEITO DE PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR OU 

CONTRATADA

PAÍS DE 

ORIGEM

DATA DE 

PAGAMENTO

MONTANTE EM US$TAXA DE 

CÃMBIO

Executor Contrato Fatura Descrição

Em 31 de dezembro de 2014

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

SIG - Sistema de Informações Gerenciais

2.1.2.4 Terminal Gama Leste
 131.717,49

STDF 016/2013 1.215 Pgto. Ref. Reaj. dos Serv. da 7ª MED
SHOX 22/12/14  2,6520

 5.537,54
Brasil

STDF 016/2013 1.216 Pgto. Ref. Reaj. do Serv. da 8ª MED
SHOX 22/12/14  2,6520

 26.912,02
Brasil

STDF 016/2013 1.217 Pgto. Ref. Serv. do Reaj. da 6ª MED
SHOX 22/12/14  2,6520

 1.617,19
Brasil

STDF 016/2013 1.232 Pgto. Ref. Serv. da 9ª MED
SHOX 22/12/14  2,6520

 90.829,45
Brasil

STDF 016/2013 1.247 Pgto. Ref. Serv. do Reaj da 9ª MED
SHOX 22/12/14  2,6520

 6.821,29
Brasil

2.1.2.6 Terminal QNR - Ceilândia
 80.666,99

STDF 015/2013 1.220 Pgto multa INSS reajuste 6ª med
SHOX 23/12/14  2,6769

 0,30
Brasil

STDF 015/2013 1.220 Pgto Valor principal Reajuste 6ª med.
SHOX 29/12/14  2,6777

 1.761,97
Brasil

STDF 015/2013 1.224 Pgto. Ref. Multa INSS do Reaj
SHOX 29/12/14  2,6777

 9,31
Brasil

STDF 015/2013 1.224 Pgto. Ref. Serv. do Reaj
SHOX 29/12/14  2,6777

 20.222,77
Brasil

STDF 015/2013 1.226 Pgto. Ref. Multa do INSS do Reaj
SHOX 23/12/14  2,6769

 0,41
Brasil

STDF 015/2013 1.226 Pgto. Ref. Serv. do Reaj
SHOX 29/12/14  2,6777

 2.450,12
Brasil

STDF 015/2013 1.227 Pgto. Ref. Multa INSS da 9ª MED
SHOX 22/12/14  2,6520

 8,84
Brasil

STDF 015/2013 1.227 Pgto. Ref. Serv. 9ª MED
SHOX 29/12/14  2,6777

 52.285,94
Brasil

STDF 015/2013 1.245 Pgto. Ref. Serv. do Reaj
SHOX 29/12/14  2,6777

 3.927,33
Brasil

2.1.2.9 Terminal Recanto das Emas I
 71.191,05

STDF 004/2014 0836 Pgto. Ref. Serv. 5ª MED
ENGEMIL 18/12/14  2,6669

 71.191,05
Brasil

2.1.3.2 Reforma - Terminal Setor P Sul - Ceilândia
 67.193,69

STDF 010/2014 652 Pag. Ref. Serv. 1ª MED
CONTARPP 19/12/14  2,6480

 5.013,48
Brasil

STDF 010/2014 659 Pgto. Ref. Serv. da 2ª MED
CONTARPP 23/12/14  2,6769

 59.603,54
Brasil

STDF 010/2014 659 Pgto. Ref. Serv. da 2ª MED
CONTARPP 29/12/14  2,6777

 2.576,67
Brasil

 724.840,14TOTAL
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SEMOB - Secretaria de Estado de Mobilidade

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR

DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DOS RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO (a)

SIG - Sistema de Informações Gerenciais

DESEMBOLSO BID - LMS1

Sol. Nº

Data de Referência: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Data Data DataUS$ US$ US$ US$ US$R$ Sol. Nº
Taxa de CâmbioTaxa de CâmbioTipo Transação

DEPÓSITO/INTERNALIZAÇÃO (C/C EM REAIS) COMPROVAÇÃO DE GASTOS DIFERENÇA

FR Segundo 

LMS1

R$

31/12/2014

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

 1 15/04/09 ADF  200.000,00 21/05/09  199.970,00  411.138,32  2,0560 03/08/09  3.205.140,18  5.860.889,13  1,8286  3

 2 30/06/09 ADF  3.700.000,00 31/07/09  3.000.000,00  5.703.000,00  1,9010 21/09/09  6.244.811,93  11.298.785,22  1,8093  5

 3 20/08/09 RRF  3.205.140,18 03/09/09  1.000.000,00  1.870.000,00  1,8700 15/10/09  8.837.519,65  15.368.645,88  1,7390  7

 4 04/09/09 ADF  3.000.000,00 14/09/09  5.600.000,00  10.158.400,00  1,8140 18/11/09  11.460.893,83  19.606.869,05  1,7108  9

 5 28/09/09 RRF  6.244.811,93 02/10/09  8.488.650,00  14.982.467,25  1,7650 18/12/09  9.994.870,88  17.504.671,64  1,7514  10

 6 29/09/09 ADF  1.938.700,00 30/10/09  8.837.500,00  15.483.300,00  1,7520 12/01/10  1.802.183,07  3.136.862,07  1,7406  11

 7 20/10/09 RRF  8.837.519,65 09/11/09  3.000.000,00  5.154.000,00  1,7180 12/02/10  6.105.610,82  11.280.116,00  1,8475  13

 8 03/11/09 ADF  3.000.000,00 08/12/09  11.460.900,00  19.517.912,70  1,7030 26/03/10  7.738.292,49  13.841.417,13  1,7887  14

 9 03/12/09 RRF  11.460.893,83 22/01/10  8.302.190,00  14.786.200,39  1,7810 20/04/10  6.144.107,31  10.799.001,65  1,7576  16

 11 15/01/10 RRF  1.802.183,07 10/03/10  6.105.580,00  10.837.404,50  1,7750 21/05/10  10.267.246,20  18.847.456,66  1,8357  17

 12 15/01/10 ADF  6.500.000,00 06/04/10  7.738.300,00  13.565.239,90  1,7530 14/06/10  2.515.478,25  4.623.146,35  1,8379  18

 13 08/03/10 RRF  6.105.610,82 05/05/10  9.300.000,00  16.563.300,00  1,7810 23/06/10  7.388.923,13  13.045.143,78  1,7655  19

 14 05/04/10 RRF  7.738.292,49 31/05/10  10.267.246,00  18.552.913,52  1,8069 13/07/10  5.477.068,64  9.620.101,35  1,7564  20

 15 30/04/10 ADF  9.300.000,00 22/06/10  2.515.478,00  4.437.303,19  1,7639 22/07/10  397.582,34  707.378,52  1,7792  21

 17 27/05/10 RRF  10.267.246,20 01/07/10  7.388.925,55  13.285.288,16  1,7980 03/08/10  1.111.805,39  1.952.774,99  1,7564  22

 18 17/06/10 RRF  2.515.478,25 02/08/10  5.477.068,64  9.634.163,74  1,7590 12/08/10  9.507.303,02  16.702.429,95  1,7568  23

 19 28/06/10 RRF  7.388.923,13 03/08/10  397.582,34  699.744,92  1,7600 02/09/10  9.990.450,59  17.565.182,86  1,7582  24

 20 26/07/10 RRF  5.477.068,64 20/08/10  10.619.107,00  18.721.485,64  1,7629 29/09/10  405.972,44  697.347,79  1,7177  25

 21 28/07/10 RRF  397.582,34 21/09/10  9.990.452,00  17.133.625,18  1,7150 14/10/10  2.120.793,36  3.552.546,07  1,6751  26

 22 17/08/10 RRF  1.111.805,39 20/10/10  405.972,44  680.409,81  1,6760 04/11/10  8.999.372,90  15.308.963,95  1,7011  27

 23 17/08/10 RRF  9.507.303,02 04/11/10  2.120.793,36  3.556.570,46  1,6769 24/11/10  308.305,87  533.249,49  1,7296  28

 24 15/09/10 RRF  9.990.450,59 16/11/10  8.999.372,90  15.451.923,27  1,7170 31/01/11  8.272.805,14  13.888.665,59  1,6788  29

 25 08/10/10 RRF  405.972,44 16/12/10  308.305,87  524.428,28  1,7009 03/05/11  195.399,61  311.455,82  1,5939  30

 26 28/10/10 RRF  2.120.793,36 31/05/11  1.500.000,00  2.371.500,00  1,5810 28/06/11  854.308,19  1.357.249,66  1,5887  32

 27 08/11/10 RRF  8.999.372,90 21/03/12  750.000,00  1.357.050,00  1,8094 04/08/11  498.632,74  780.011,18  1,5643  33

 28 10/12/10 RRF  308.305,87 28/11/12  700.000,00  1.461.250,00  2,0875 29/09/11  689.395,22  1.171.499,37  1,6993  34

 31 25/05/11 ADF  1.500.000,00 25/06/13  1.000.000,00  2.250.011,19  2,2500 13/12/11  317.800,10  567.107,59  1,7845  35

 38 21/03/12 ADF  750.000,00 17/10/13  1.000.000,00  2.160.000,00  2,1600 21/12/11  308.285,02  572.441,60  1,8569  36

 45 26/11/12 ADF  700.000,00 18/12/13  200.000,00  464.000,00  2,3200 26/01/12  213.356,78  379.862,77  1,7804  37
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DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DOS RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO (a)

SIG - Sistema de Informações Gerenciais

DESEMBOLSO BID - LMS1

Sol. Nº

Data de Referência: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Data Data DataUS$ US$ US$ US$ US$R$ Sol. Nº
Taxa de CâmbioTaxa de CâmbioTipo Transação

DEPÓSITO/INTERNALIZAÇÃO (C/C EM REAIS) COMPROVAÇÃO DE GASTOS DIFERENÇA

FR Segundo 

LMS1

R$

31/12/2014

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

 46 20/06/13
ADF

 1.000.000,00 17/02/14  5.000.000,00  11.905.000,00  2,3810 03/04/12  510.742,80  935.067,92  1,8308  39

 51 11/10/13
ADF

 1.000.000,00 17/10/14  2.000.000,00  4.912.000,00  2,4560 18/04/12  198.642,17  364.846,06  1,8367  40

 52 13/12/13
ADF

 200.000,00 25/11/14  3.500.000,00  8.820.000,00  2,5200 28/05/12  252.043,51  500.643,97  1,9863  41

 54 11/02/14
ADF

 5.000.000,00 03/07/12  146.374,33  302.176,93  2,0644  42

 59 15/10/14
ADF

 2.000.000,00 27/07/12  169.818,60  346.736,06  2,0418  43

 61 21/11/14
ADF

 3.500.000,00 06/11/12  375.695,77  762.734,36  2,0302  44

17/12/12  529.087,70  1.105.446,92  2,0893  47

15/01/13  703.605,97  1.446.824,97  2,0563  48

16/07/13  258.909,05  586.144,18  2,2639  49

14/08/13  172.645,95  392.742,92  2,2748  50

06/12/13  563.129,49  1.301.878,46  2,3119  53

11/02/14  1.086.966,30  2.533.838,38  2,3311  55

05/05/14  550.547,61  1.259.482,33  2,2877  56

25/07/14  3.159.983,00  7.119.132,19  2,2529  57

07/10/14  987.619,52  2.316.793,77  2,3458  58

12/11/14  1.214.827,95  2.993.074,06  2,4638  60

20/11/14  1.078.721,05  2.785.399,59  2,5821  62
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DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DOS RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO (a)

SIG - Sistema de Informações Gerenciais

DESEMBOLSO BID - LMS1

Sol. Nº

Data de Referência: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Data Data DataUS$ US$ US$ US$ US$R$ Sol. Nº
Taxa de CâmbioTaxa de CâmbioTipo Transação

DEPÓSITO/INTERNALIZAÇÃO (C/C EM REAIS) COMPROVAÇÃO DE GASTOS DIFERENÇA

FR Segundo 

LMS1

R$

31/12/2014

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

TotalTotalTotal

(16) Reposições/Justificativas Pendentes de Registro LMS-1

(17) Fundos Utilizados Pendentes de Justificação ao BID

(18) Outros Pagamentos (Tarifas Bancárias, etc..)

(19) TOTAL  GERAL

(6) - (10) (4) - (10)

(20) Saldo Contábil do Fundo (4)-(19) US$

(21) Saldo Contábil das receitas em R$ (7)-(19)

(22) Saldo em Conta Bancária em US$ (N.York) 

(24) Variação  Cambial (21)-(20)

Data US$ R$
Taxa de Câmbio

 147.173.454,10  147.173.394,10  267.411.030,42  143.333.075,86  257.934.236,18  3.840.318,24  3.840.378,24

 1.247.989,42  3.206.223,16

 724.840,14  1.932.986,48

 145.305.965,42  263.073.445,82

 2,65560

 4.337.584,60 1.633.372,72

-234.115,96

31/12/2014

31/12/2014  1.867.488,68

 60,00

31/12/2014

31/12/2014(23) Saldo(s) em Conta(s) Bancária(s) em R$ (Extratos) 

(25) Rendimentos de Aplicações Financ. Disponível em Conta (23)-(21)

 5.104.889,30 1.922.311,08

 767.304,70 288.938,36

(26) Diferença apresentada no Rel.Semestral sobre o Fundo Rotativo (24)+(25)-(18)  54.762,40
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DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DOS RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO (b)

SIG - Sistema de Informações Gerenciais

RESUMO EM 

Data de Referência: 

DataUS$ ADF
DébitoCONCEITO

CONTA  BANCÁRIA  EM  US$ CONTROLE  DE  ADIANTAMENTO EM US$

Crédito Saldo

AFJ
SALDO

31/12/2014

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

15/04/2009  200.000,00  200.000,00  200.000,00  200.000,00ADF1

Desembolso BID (4)  147.173.454,10 21/05/2009  199.970,00  30,00  3.700.000,00  3.900.000,00ADF2

(-) Depósito/Internalização (6)  147.173.394,10 30/06/2009  3.700.000,00  3.700.030,00  3.000.000,00  6.900.000,00ADF4

Saldo FR (4)-(6)  60,00 31/07/2009  3.000.000,00  700.030,00  1.938.700,00  8.838.700,00ADF6

(+) Saldo Contábil das Receitas R$ (10)  1.633.372,72 20/08/2009  3.205.140,18  3.905.170,18  3.000.000,00  11.838.700,00ADF8

(+) Pendentes de Registro LMS-1  1.247.989,42 03/09/2009  1.000.000,00  2.905.170,18  1.843.829,12 9.994.870,88AFJ10

(+) Fundos Util.Pendentes de Just.  724.840,14 04/09/2009  3.000.000,00  5.905.170,18  6.500.000,00  8.343.829,12ADF12

(=) Subtotal  3.606.262,28 14/09/2009  5.600.000,00  305.170,18  9.300.000,00  17.643.829,12ADF15

(-) Saldo FR seg LMS1(15)  3.840.378,23 28/09/2009  6.244.811,93  6.549.982,11  11.499.721,81 6.144.107,31AFJ16

(=) Diferença -234.115,95 29/09/2009  1.938.700,00  8.488.682,11  3.226.916,67 8.272.805,14AFJ29

02/10/2009  8.488.650,00  32,11  3.031.517,06 195.399,61AFJ30

20/10/2009  8.837.519,65  8.837.551,76  1.500.000,00  4.531.517,06ADF31

30/10/2009  8.837.500,00  51,76  3.677.208,87 854.308,19AFJ32

03/11/2009  3.000.000,00  3.000.051,76  3.178.576,13 498.632,74AFJ33

09/11/2009  3.000.000,00  51,76  2.489.180,91 689.395,22AFJ34

03/12/2009  11.460.893,83  11.460.945,59  2.171.380,81 317.800,10AFJ35

08/12/2009  11.460.900,00  45,59  1.863.095,79 308.285,02AFJ36

15/01/2010  1.802.183,07  1.802.228,66  1.649.739,01 213.356,78AFJ37

15/01/2010  6.500.000,00  8.302.228,66  750.000,00  2.399.739,01ADF38

22/01/2010  8.302.190,00  38,66  1.888.996,21 510.742,80AFJ39

08/03/2010  6.105.610,82  6.105.649,48  1.690.354,04 198.642,17AFJ40

10/03/2010  6.105.580,00  69,48  1.438.310,53 252.043,51AFJ41

05/04/2010  7.738.292,49  7.738.361,97  1.291.936,20 146.374,33AFJ42

06/04/2010  7.738.300,00  61,97  1.122.117,60 169.818,60AFJ43

30/04/2010  9.300.000,00  9.300.061,97  746.421,83 375.695,77AFJ44

05/05/2010  9.300.000,00  61,97  700.000,00  1.446.421,83ADF45

27/05/2010  10.267.246,20  10.267.308,17  1.000.000,00  2.446.421,83ADF46

31/05/2010  10.267.246,00  62,17  1.917.334,13 529.087,70AFJ47

17/06/2010  2.515.478,25  2.515.540,42  1.213.728,16 703.605,97AFJ48

03/02/2015
1 3/



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SEMOB - Secretaria de Estado de Mobilidade

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR

DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DOS RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO (b)

SIG - Sistema de Informações Gerenciais

RESUMO EM 

Data de Referência: 

DataUS$ ADF
DébitoCONCEITO

CONTA  BANCÁRIA  EM  US$ CONTROLE  DE  ADIANTAMENTO EM US$

Crédito Saldo

AFJ
SALDO

31/12/2014

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

22/06/2010  2.515.478,00  62,42  954.819,11 258.909,05
AFJ49

28/06/2010  7.388.923,13  7.388.985,55  782.173,16 172.645,95
AFJ50

01/07/2010  7.388.925,55  60,00  1.000.000,00  1.782.173,16
ADF51

26/07/2010  5.477.068,64  5.477.128,64  200.000,00  1.982.173,16
ADF52

28/07/2010  397.582,34  5.874.710,98  1.419.043,67 563.129,49
AFJ53

02/08/2010  5.477.068,64  397.642,34  5.000.000,00  6.419.043,67
ADF54

03/08/2010  397.582,34  60,00  5.332.077,37 1.086.966,30
AFJ55

17/08/2010  1.111.805,39  1.111.865,39  4.781.529,76 550.547,61
AFJ56

17/08/2010  9.507.303,02  10.619.168,41  1.621.546,76 3.159.983,00
AFJ57

20/08/2010  10.619.107,00  61,41  633.927,24 987.619,52
AFJ58

15/09/2010  9.990.450,59  9.990.512,00  2.000.000,00  2.633.927,24
ADF59

21/09/2010  9.990.452,00  60,00  1.419.099,29 1.214.827,95
AFJ60

08/10/2010  405.972,44  406.032,44  3.500.000,00  4.919.099,29
ADF61

20/10/2010  405.972,44  60,00  3.840.378,24 1.078.721,05
AFJ62

28/10/2010  2.120.793,36  2.120.853,36

04/11/2010  2.120.793,36  60,00

08/11/2010  8.999.372,90  8.999.432,90

16/11/2010  8.999.372,90  60,00

10/12/2010  308.305,87  308.365,87

16/12/2010  308.305,87  60,00

25/05/2011  1.500.000,00  1.500.060,00

31/05/2011  1.500.000,00  60,00

21/03/2012  750.000,00 -749.940,00

21/03/2012  750.000,00  60,00

26/11/2012  700.000,00  700.060,00

28/11/2012  700.000,00  60,00

20/06/2013  1.000.000,00  1.000.060,00

25/06/2013  1.000.000,00  60,00

11/10/2013  1.000.000,00  1.000.060,00

03/02/2015
2 3/



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SEMOB - Secretaria de Estado de Mobilidade

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR

DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DOS RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO (b)

SIG - Sistema de Informações Gerenciais

RESUMO EM 

Data de Referência: 

DataUS$ ADF
DébitoCONCEITO

CONTA  BANCÁRIA  EM  US$ CONTROLE  DE  ADIANTAMENTO EM US$

Crédito Saldo

AFJ
SALDO

31/12/2014

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

17/10/2013  1.000.000,00  60,00

13/12/2013  200.000,00  200.060,00

18/12/2013  200.000,00  60,00

11/02/2014  5.000.000,00  5.000.060,00

17/02/2014  5.000.000,00  60,00

15/10/2014  2.000.000,00  2.000.060,00

17/10/2014  2.000.000,00  60,00

21/11/2014  3.500.000,00  3.500.060,00

25/11/2014  3.500.000,00  60,00

 43.288.700,00  39.448.321,76  3.840.378,24

03/02/2015
3 3/
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Inter-American Development Bank 
Financial Summary as of : 01/2/2015 

As Of : Latest Date  Submit

Transactions

General Information

Operation : 1957/OC-BR
Project : BR-L1018 - Programa de Transporte Urbano del Distrito Federal
Executor : Secretaría de Estado de Trasnporte
Status : DISBURSING
Sector : TRANSPORT
IDB Contact Unit: COUNTRY OFFICE OF BRAZIL
Beneficiary Country : BRAZIL

Approval Date : Jan-16-2008
Signature Date : Jan-30-2008
Effective Date : Jan-30-2008
First Elegibility Date : Mar-04-2009
Total Eligibility : Feb-17-2009
Orig. Disb. Expiration Date : Jan-30-2013
Current Disbursement Expiration Date : Jul-30-2015
Last Request Number : 62

First Amortization Date: Apr-10-2013
Final Amortization Date : Oct-10-2032
First Semestral Date : 10APR
Second Semestral Income Due : 10OCT
First Semestral principal Due : 10APR
Second Semestral principal Due : 10OCT
Payoff Project Number : N/A
Revolving Fund : 10,00%
Resolution Number : DE-007/08

Currency Balances

Currency Approved Original Adjustment Approved Current Commited Disbursed Life %Disb Available Balance Disbursed Year to Date Pending Value Date

USD B 176.775.000,00 0,00 176.775.000,00 0,00 147.173.454,10 83,26% 29.601.545,90 10.500.000,00 0,00

Category Detail

Category Curr.
Approved 

Original
Adjustment

Approved 

Current
Commited Disbursed life %Disb

Available 

Balance

Disbursed Year to 

Date

Pending Value 

Date

01000000 - ENGENHARIA E 
ADMINISTRAÇÃO 9.752.000,00 0,00 15.200.000,00 0,00 12.235.468,65 80,50% 2.964.531,35 2.337.766,99 0,00

01010000 - ESTUDOS E PROJETOS USD 
B

2.300.000,00 0,00 1.880.000,00 0,00 679.969,65 36,17% 1.200.030,35 199.640,63 0,00

01020000 - ADMINISTRAÇÃO DO 
PROGRAMA

USD 
B 7.452.000,00 0,00 13.320.000,00 0,00 11.555.499,00 86,75% 1.764.501,00 2.138.126,36 0,00

02000000 - CUSTOS DIRETOS 159.625.000,00 0,00 154.375.000,00 0,00 130.852.227,18 84,76% 23.522.772,82 5.530.640,08 0,00

02010000 - MELH. INTEGR. DO 
TRANSP. PUBL.

USD 
B 138.792.000,00 0,00 139.435.000,00 0,00 126.792.913,52 90,93% 12.642.086,48 5.393.781,50 0,00

02020000 - SEGURANÇA VIÁRIA P/ 
TRANSPORTE

USD 
B

10.550.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 0,00 0,00% 7.300.000,00 0,00 0,00

02030000 - CCO E SISTEMA DE 
SEMÁFOROS

USD 
B

1.785.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00

02040000 - SIST. GESTÃO E OPER. 
DO TRANSP

USD 
B 3.584.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00% 1.600.000,00 0,00 0,00

02050000 - SUPERVISÃO DE OBRAS USD 
B

4.914.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00 4.059.313,66 80,54% 980.686,34 136.858,58 0,00

03000000 - FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 7.398.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 245.380,03 3,41% 6.954.619,97 210.258,36 0,00

03010000 - SECRETARIA DE 
TRANSPORTES

USD 
B

2.070.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00% 2.880.000,00 0,00 0,00

03020000 - DFTRANS
USD 
B 4.383.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00% 2.880.000,00 0,00 0,00

03030000 - SEC. DESEN. URB. MEIO 
AMBIENTE

USD 
B

945.000,00 0,00 1.440.000,00 0,00 245.380,03 17,04% 1.194.619,97 210.258,36 0,00

87000000 - CAPITALIZATION 
CHARGES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

87010000 - F. I. V. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

87010100 - F. I. V. USD 
B

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

88000000 - PENDIENTE
USD 
B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

Revolving Fund

Category Number Request Number and Due Date Disbursed Amount Value Date Justification Due Date Days Unjustified

89000000 Revolving Fund 3.840.378,24 N/A N/A

89010000 Revolving Fund 3.840.378,24 N/A N/A

89013400 REQ. 0059 30JUN15 340.378,24 10/15/2014 06/30/2015 79

89013500 REQ. 0061 30JUN15 3.500.000,00 11/21/2014 06/30/2015 42

English  | Español
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Inter-American Development Bank 

Active Portfolio during the year 

General Information

Operation : 1957/OC-BR

Project : BR-L1018 - Programa de Transporte Urbano del Distrito Federal

Executor : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Status : DISBURSING

Sector : TRANSPORT

IDB Contact Unit: COUNTRY OFFICE OF BRAZIL

Beneficiary Country : BRAZIL

Approval Date : Jan-16-2008

Signature Date : Jan-30-2008

Effective Date : Jan-30-2008

First Elegibility Date : Mar-04-2009

Total Eligibility : Feb-17-2009

Orig. Disb. Expiration Date : Jan-30-2013

Current Disbursement Expiration Date : Jul-30-2015

Last Request Number : 62

First Amortization Date: Apr-10-2013

Final Amortization Date : Oct-10-2032

First Semestral Date : 10APR

Second Semestral Income Due : 10OCT

First Semestral principal Due : 10APR

Second Semestral principal Due : 10OCT

Payoff Project Number : N/A

Revolving Fund : 10%

Resolution Number : DE-007/08

Disbursement History

Authorized during year2014

LMS 

Number

Tran. 

Type

Tran. 

Status

Pend. 

Event
Req/Part

Curr. 

Req.
Amount

Express. 

Curr.
Beneficiary

CO Reception 

Date

Authorization 

Date

Value 

Date

201456856 AFJ COMP COMPLETE 62-0 N/A 1,078,721.05 USD N/A Nov-21-2014 Nov-26-2014
Nov-26-

2014

201455928 ADF COMP COMPLETE 61-0 USD 3,500,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Nov-18-2014 Nov-20-2014
Nov-21-

2014

201455485 AFJ COMP COMPLETE 60-0 N/A 1,214,827.95 USD N/A Nov-18-2014 Nov-19-2014
Nov-19-

2014

201448530 ADF COMP COMPLETE 59-0 USD 2,000,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Oct-13-2014 Oct-14-2014
Oct-15-

2014

201448521 AFJ COMP COMPLETE 58-0 N/A 987,619.52 USD N/A Oct-13-2014 Oct-14-2014
Oct-14-

2014

201437091 AFJ COMP COMPLETE 57-0 N/A 3,159,983.00 USD N/A Aug-08-2014 Aug-11-2014
Aug-11-

2014

201421095 AFJ COMP COMPLETE 56-0 N/A 550,547.61 USD N/A May-13-2014 May-14-2014
May-14-

2014

201417495 AFJ COMP COMPLETE 55-0 N/A 1,086,966.30 USD N/A Apr-29-2014 Apr-30-2014
Apr-30-

2014

201405683 ADF COMP COMPLETE 54-0 USD 5,000,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Jan-29-2014 Feb-11-2014
Feb-12-

2014

Authorized during year2013

LMS 

Number

Tran. 

Type

Tran. 

Status

Pend. 

Event
Req/Part

Curr. 

Req.
Amount

Express. 

Curr.
Beneficiary

CO Reception 

Date

Authorization 

Date

Value 

Date

201358906 AFJ COMP COMPLETE 53-0 N/A 563,129.49 USD N/A Dec-09-2013 Dec-18-2013
Dec-18-

2013

201357367 ADF COMP COMPLETE 52-0 USD 200,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Dec-09-2013 Dec-12-2013
Dec-13-

2013

201350921 EXT COMP COMPLETE 0-0 N/A N/A N/A N/A N/A Nov-12-2013
Nov-12-

2013

201344436 ADF COMP COMPLETE 51-0 USD 1,000,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Sep-24-2013 Oct-11-2013
Oct-15-

2013

201344425 AFJ COMP COMPLETE 50-0 N/A 172,645.95 USD N/A Aug-15-2013 Oct-10-2013
Oct-10-

2013

201326151 AFJ COMP COMPLETE 47-0 N/A 529,087.70 USD N/A Dec-17-2012 Oct-10-2013
Oct-10-

2013

201301907 AFJ COMP COMPLETE 48-0 N/A 703,605.97 USD N/A Jan-17-2013 Oct-10-2013
Oct-10-

2013

201344414 AFJ COMP COMPLETE 49-0 N/A 258,909.05 USD N/A Jul-16-2013 Oct-10-2013
Oct-10-

2013

201341338 BTR COMP COMPLETE 0-0 N/A 643,000.00 USD N/A N/A Sep-23-2013
Sep-23-

2013

201326144 BTR COMP COMPLETE 0-0 N/A 7,942,000.00 USD N/A N/A Jul-02-2013
Jul-02-

2013

201325117 ADF COMP COMPLETE 46-0 USD 1,000,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Jan-22-2013 Jun-19-2013
Jun-20-

2013

Authorized during year2012

LMS 

Number

Tran. 

Type

Tran. 

Status

Pend. 

Event
Req/Part

Curr. 

Req.
Amount

Express. 

Curr.
Beneficiary

CO Reception 

Date

Authorization 

Date

Value 

Date

201244620 ADF COMP COMPLETE 45-0 USD 700,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Nov-20-2012 Nov-22-2012
Nov-26-

2012

201242840 AFJ COMP COMPLETE 44-0 N/A 375,695.77 USD N/A Nov-12-2012 Nov-14-2012
Nov-14-

2012

201228680 AFJ COMP COMPLETE 43-0 N/A 169,818.60 USD N/A Jul-27-2012 Aug-17-2012
Aug-17-

2012

201228676 AFJ COMP COMPLETE 42-0 N/A 146,374.33 USD N/A Jul-03-2012 Aug-17-2012
Aug-17-

2012

201218416 AFJ COMP COMPLETE 41-0 N/A 252,043.51 USD N/A May-28-2012 May-31-2012
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May-31-

2012

201217590 AFJ COMP COMPLETE 40-0 N/A 198,642.17 USD N/A Apr-19-2012 May-24-2012
May-24-

2012

201211547 AFJ COMP COMPLETE 39-0 N/A 510,742.80 USD N/A Apr-04-2012 Apr-10-2012
Apr-10-

2012

201209190 ADF COMP COMPLETE 38-0 USD 750,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Mar-07-2012 Mar-21-2012
Mar-21-

2012

201207428 EXT COMP COMPLETE 0-0 N/A N/A N/A N/A N/A Mar-07-2012
Mar-07-

2012

201203188 AFJ COMP COMPLETE 37-0 N/A 213,356.78 USD N/A Jan-27-2012 Feb-07-2012
Feb-07-

2012

201203187 AFJ COMP COMPLETE 36-0 N/A 308,285.02 USD N/A Dec-22-2011 Feb-03-2012
Feb-03-

2012

Authorized during year2011

LMS 

Number

Tran. 

Type

Tran. 

Status

Pend. 

Event
Req/Part

Curr. 

Req.
Amount

Express. 

Curr.
Beneficiary

CO Reception 

Date

Authorization 

Date

Value 

Date

201144588 AFJ COMP COMPLETE 35-0 N/A 317,800.10 USD N/A Dec-13-2011 Dec-19-2011
Dec-19-

2011

201132120 AFJ COMP COMPLETE 34-0 N/A 689,395.22 USD N/A Oct-04-2011 Oct-11-2011
Oct-11-

2011

201126388 AFJ COMP COMPLETE 33-0 N/A 498,632.74 USD N/A Aug-08-2011 Aug-30-2011
Aug-30-

2011

201119467 AFJ COMP COMPLETE 32-0 N/A 854,308.19 USD N/A Jun-28-2011 Jul-04-2011
Jul-04-

2011

201114759 AFJ COMP COMPLETE 30-0 N/A 195,399.61 USD N/A May-03-2011 May-25-2011
May-25-

2011

201114848 ADF COMP COMPLETE 31-0 USD 1,500,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR May-19-2011 May-25-2011
May-31-

2011

201102922 AFJ COMP COMPLETE 29-0 N/A 8,272,805.14 USD N/A Feb-01-2011 Feb-21-2011
Feb-21-

2011

Authorized during year2010

LMS 

Number

Tran. 

Type

Tran. 

Status

Pend. 

Event
Req/Part

Curr. 

Req.
Amount

Express. 

Curr.
Beneficiary

CO Reception 

Date

Authorization 

Date

Value 

Date

201038094 RRF COMP COMPLETE 28-0 USD 308,305.87 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Dec-01-2010 Dec-09-2010
Dec-10-

2010

201034219 RRF COMP COMPLETE 27-0 USD 8,999,372.90 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Nov-04-2010 Nov-05-2010
Nov-08-

2010

201031892 RRF COMP COMPLETE 26-0 USD 2,120,793.36 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Oct-15-2010 Oct-28-2010
Oct-28-

2010

201030622 RRF COMP COMPLETE 25-0 USD 405,972.44 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Sep-29-2010 Oct-07-2010
Oct-08-

2010

201027527 RRF COMP COMPLETE 24-0 USD 9,990,450.59 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Sep-02-2010 Sep-14-2010
Sep-15-

2010

201023872 RRF COMP COMPLETE 22-0 USD 1,111,805.39 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Aug-03-2010 Aug-13-2010
Aug-17-

2010

201024078 RRF COMP COMPLETE 23-0 USD 9,507,303.02 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Aug-12-2010 Aug-13-2010
Aug-17-

2010

201021661 RRF COMP COMPLETE 21-0 USD 397,582.34 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Jul-23-2010 Jul-27-2010
Jul-28-

2010

201021213 RRF COMP COMPLETE 20-0 USD 5,477,068.64 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Jul-13-2010 Jul-22-2010
Jul-26-

2010

201018323 RRF COMP COMPLETE 19-0 USD 7,388,923.13 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Jun-23-2010 Jun-25-2010
Jun-28-

2010

201017324 RRF COMP COMPLETE 18-0 USD 2,515,478.25 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Jun-16-2010 Jun-16-2010
Jun-17-

2010

201014745 RRF COMP COMPLETE 17-0 USD 10,267,246.20 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR May-21-2010 May-26-2010
May-27-

2010

201010816 ADF COMP COMPLETE 15-0 USD 9,300,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Apr-12-2010 Apr-28-2010
Apr-30-

2010

201011186 AFJ COMP COMPLETE 16-0 N/A 6,144,107.31 USD N/A Apr-22-2010 Apr-23-2010
Apr-23-

2010

201008892 RRF COMP COMPLETE 14-0 USD 7,738,292.49 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Mar-29-2010 Apr-01-2010
Apr-05-

2010

201005375 RRF COMP COMPLETE 13-0 USD 6,105,610.82 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Feb-18-2010 Mar-05-2010
Mar-08-

2010

201000844 ADF COMP COMPLETE 12-0 USD 6,500,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Jan-13-2010 Jan-14-2010
Jan-15-

2010

201000837 RRF COMP COMPLETE 11-0 USD 1,802,183.07 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Jan-13-2010 Jan-14-2010
Jan-15-

2010

201000393 AFJ COMP COMPLETE 10-0 N/A 9,994,870.88 USD N/A Dec-21-2009 Jan-11-2010
Jan-11-

2010

Authorized during year2009

LMS 

Number

Tran. 

Type

Tran. 

Status

Pend. 

Event
Req/Part

Curr. 

Req.
Amount

Express. 

Curr.
Beneficiary

CO Reception 

Date

Authorization 

Date

Value 

Date

200936084 RRF COMP COMPLETE 9-0 USD 11,460,893.83 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Nov-18-2009 Dec-01-2009
Dec-03-

2009

200932394 ADF COMP COMPLETE 8-0 USD 3,000,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Oct-29-2009 Oct-30-2009
Nov-03-

2009

200930862 ADV COMP COMPLETE 0-0 N/A N/A N/A N/A N/A Oct-28-2009
Oct-16-

2009

200930857 RRF COMP COMPLETE 7-0 USD 8,837,519.65 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Oct-15-2009 Oct-19-2009
Oct-20-

2009

200928344 ADF COMP COMPLETE 6-0 USD 1,938,700.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Sep-24-2009 Sep-28-2009
Sep-29-

2009

200928021 RRF COMP COMPLETE 5-0 USD 6,244,811.93 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Sep-22-2009 Sep-25-2009
Sep-28-

2009

200925806 ADF COMP COMPLETE 4-0 USD 3,000,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Sep-01-2009 Sep-04-2009
Sep-04-

2009

200923990 RRF COMP COMPLETE 3-0 USD 3,205,140.18 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Aug-12-2009 Aug-18-2009
Aug-20-

2009
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200918216 ADF COMP COMPLETE 2-0 USD 3,700,000.00 USD GDF SET- PTU -1957/OC-BR Jun-23-2009 Jun-29-2009 Jun-30-

2009

200909975 ADF COMP COMPLETE 1-0 USD 200,000.00 USD
S.T. DO GDF- 

PTU /PROG.TRANSP.URB.1957
Apr-07-2009 Apr-09-2009

Apr-15-

2009

200904169 ELE COMP COMPLETE 0-0 N/A N/A N/A N/A N/A Mar-30-2009
Feb-17-

2009

200905737 ELE COMP COMPLETE 0-0 N/A N/A N/A N/A N/A Mar-04-2009
Mar-04-

2009

Authorized during year2008

LMS 

Number

Tran. 

Type

Tran. 

Status

Pend. 

Event
Req/Part

Curr. 

Req.
Amount

Express. 

Curr.
Beneficiary

CO Reception 

Date

Authorization 

Date

Value 

Date

200806732 COI COMP COMPLETE 0-0 N/A N/A N/A N/A N/A May-12-2008
May-12-

2008

200801015 APR COMP COMPLETE 0-0 N/A 176,775,000.00 USD N/A N/A Jan-22-2008
Jan-16-

2008

https://partners.iadb.org/pages/lms10.aspx?OperNumber=1957/OC-BR
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Anexo IX 
 

MEMO nº 16/2015 – SUAG/SEMOB 
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Anexo X 
 

Conciliação Bancária e Superávit 2013 
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Anexo XI 
 

Justificativa do Fundo Rotativo nº 55 - 

Correção 
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Anexo XII 
 

Tombamento de equipamentos 



PÁGINA   42 Nº 171, quarta-feira, 20 de agosto de 2014

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

0001.140.794
0001.140.795
0001.140.796
0001.140.797
0001.140.798
0001.140.799
0001.140.800
0001.140.801
0001.140.802
0001.140.803
0001.140.804
0001.140.805
0001.140.806
0001.140.807
0001.140.808
0001.140.809
0001.140.810
0001.140.811
0001.140.812
0001.140.813
0001.140.814
0001.140.815
0001.140.816

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

113.006131/2014.

Diretora 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Pregoeira

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO,  
REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
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Anexo XIII 
 

Contingências 
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Anexo XIV 
 

Pagamentos com fonte 136 e O.B's 100 
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Anexo XV 
 

Atestado de Execução nº 026-2010 UGP 









NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 
                                   PROGRAMA 1957/OC-BR – EXERCÍCIO 2014. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Anexo XVI 
 

Email - Relatório Fundo Rotativo 1º de 

2013 BID 



1

Antonio Sergio Haddad Alves

De: Weber Valério Alves Marra

Enviado em: quinta-feira, 24 de julho de 2014 16:59

Para: Cunha, Mariana Sgambato

Cc: Anna Elizabeth Pinto Gastal; Antonio Sergio Haddad Alves; José Augusto Pinto 

Júnior; Maia Ribeiro, Karisa; Schneider, Santiago

Assunto: RES: Relatório Semestral sobre o Fundo Rotativo - adequações acordadas

Prezada Mariana, 

 

Alteração vista e efetuada.  

Estamos trabalhando para finalizar o Relatório do primeiro semestre de 2014 já incluindo estas adequações. 

 

Atenciosamente, 

 

Weber V. A. Marra 
 

Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DF 

ST / UEGP/ SAG/ Planejamento, Monitoramento e Controle Financeiro 

ARCADIS Logos S.A. 

Tel. (61) 3322-5002 

weber.marra@arcadislogos.com.br 

 

De: Cunha, Mariana Sgambato [mailto:mcunha@IADB.ORG]  
Enviada em: quinta-feira, 24 de julho de 2014 14:47 
Para: Weber Valério Alves Marra 
Cc: Anna Elizabeth Pinto Gastal; Antonio Sergio Haddad Alves; José Augusto Pinto Júnior; Maia Ribeiro, Karisa; 
Schneider, Santiago 
Assunto: RE: Relatório Semestral sobre o Fundo Rotativo - adequações acordadas 
 

Prezado Weber, 

 

Analisamos as propostas de adequações para o Relatório Semestral de Fundo Rotativo, conforme solicitado, e 

agradecemos a pronta resposta. A esse respeito, temos as seguintes considerações: 

1. Demonstrativo de variação cambial: poderia, por gentileza, rever a fórmula escrita no item (21)? 

Aparentemente, a fórmula correta seria (7) – (19). 

2. Com relação às memórias de cálculo descritas para deduzir o saldo de aplicações financeiras, gostaríamos 

apenas de enfatizar que, na verdade, esses rendimentos deveriam ser calculados com base no histórico de 

rendimentos e gastos de contrapartida local realizados na conta, e não por exclusão, como está sendo feito 

(deduzindo-se que o total que não é variação cambial, deve-se referir aos rendimentos). De qualquer forma, se, 

conforme explicado pelos senhores na reunião, o controle dos rendimentos da Conta não está com a Secretaria 

de Transportes, mas sim com o Tesouro, a melhor alternativa é a indicada. 

 

Esclareço ainda que não é necessário encaminhar o Relatório novamente. Arquivaremos esse e-mail ao Relatório inicial 

e, a partir dos próximos Relatórios, esses procedimentos podem continuar sendo utilizados. 

 

Continuamos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

Mariana Cunha 
Consultora 
Setor Fiduciário 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
Representação no Brasil - CSC/CBR 



2

 
SEN Quadra 802 Cj. F Lote 39  
Brasilia, Brasil 
Tel.: +55 61 3317-4257 
www.iadb.org 

 

From: Weber Valério Alves Marra [mailto:weber.marra@arcadislogos.com.br]  
Sent: Wednesday, July 23, 2014 4:34 PM 
To: Cunha, Mariana Sgambato 
Cc: Anna Elizabeth Pinto Gastal; Antonio Sergio Haddad Alves; José Augusto Pinto Júnior; Maia Ribeiro, Karisa; 
Schneider, Santiago 
Subject: Relatório Semestral sobre o Fundo Rotativo - adequações acordadas 
 

Prezada Mariana, 

 

               Conforme acertado, em nossa reunião de 22/07/2014, encaminhamos, para análise e observações que se 

fizerem necessárias, arquivo em Excel com as propostas de adequações para o Relatório Semestral sobre o Fundo 

Rotativo e para o Demonstrativo de Variação Cambial. Caso seja necessário, estamos à disposição para eventuais 

esclarecimentos e/ou reuniões para alinharmos essa e outras demandas que surgirem. 

               Aguardamos retorno. 

 

Atenciosamente, 

 

Weber V. A. Marra 
 

Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DF 

ST / UEGP/ SAG/ Planejamento, Monitoramento e Controle Financeiro 

ARCADIS Logos S.A. 

Tel. (61) 3322-5002 

weber.marra@arcadislogos.com.br 

 



DIFERENÇA fr segundo LMS1

Sol. Nº Data Tipo transação US$ Data US$ R$ Tx Câmbio Data US$ R$ Tx Câmbio Sol. Nº US$ US$

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Total 136.673.454,10 Total 136.673.394,10 241.774.030,42 Total 135.254.410,43 238.926.515,86 1.418.983,67 1.419.043,67

(6)-(10) (4)-(10)

943.638,99 2.193.364,64

60,00

136.198.109,42 241.119.880,50

Data US$ R$ Tx Câmbio

31/12/2013 475.344,68 2,3420

31/12/2013 279.312,52 654.149,92

31/12/2013 0,00

31/12/2013 424.871,46 995.048,95

-196.032,16

145.558,94 340.899,03

-50.533,22

(16) Reposições/Justificativas Pendentes de Registro LMS-1 

(17) Fundos Utilizados Pendentes de Justificação ao BID 

Diferença apresentada no Relatório Semestral sobre o Fundo Rotativo (24)+(25)+(18)

(18) Outros pagamentos (Discriminar/Detalhar) Tarifa Bancária

(19) Total Geral 

DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DOS RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO (a)

Data de Referência: 31/12/2013

(20) Saldo contábil do Fundo (4)-(19) US$

(25) Saldo de aplicações ainda não convertida em contrapartida (23)-(21)

(21) Saldo contábil das despesas em R$ (6)-(19) R$

DESEMBOLSO BID - LMS1 DEPÓSITO/INTERNALIZAÇÃO (C/C EM REAIS) COMPROVAÇÕES DE GASTOS

(24) Variação Cambial  (21)-(20)

(23) Saldo(s) em Conta(s) Bancária(s)  em R$ (Extratos)

(22) Saldo em Conta Bancária em US$ (N. York)



424.871,46

Banco do Brasil N.Y. - Recursos BID - Special Account 4.1.8.10.10.10-5 0,00

Secretaria da Fazenda - Recursos do BID - BRB 100-016679-9 424.871,46

0,00

Apresentadas ao BID, porém não registradas no sistema BID (LMS-1)

943.638,99

1.368.510,45

1.419.043,67

-50.533,22

OBSERVAÇÕES:

a) -196.032,16

b) 145.558,94

c)

d)

Variação Cambial levantada até o final do presente semestre:

As aplicações financeiras recebidas no exercício de 2013, convertidas

pelo Dólar da data de remuneração, totalizaram R$ 47.400,35.

e as internalizações, proveniente de tarifas bancárias cobrada no início

 do programa;

Rend. Aplic. Fin. Convert. em contrapartida (compensação V. Cambial)

há uma diferença de US$60,00 entre os recursos disponibilizados LMS-1 

I. SALDO EM CONTA (S) BANCARIA (S)  

II. REPOSIÇÕES OU JUSTIFICATIVAS PENDENTES DE REGISTRO 

PEDIDO No: DATA DE APRESENTAÇAO  
AO BID 

MONTANTE 

III. FUNDOS UTILIZADOS PENDENTES DE JUSTIFICAÇÃO AO BID 
(Ver relação de pagamentos em anexo) 

IV. SUB-TOTAL ( I + II + III ) 

V. SALDO DO FUNDO ROTATIVO SEGUNDO LMS-1 

VI. DIFERENÇA ( IV - V ) 

José Augusto Pinto Júnior 
       Chefe da UEGP/ST 

Em 31 de dezembro de 2013 

Tipo de Moeda: US$ 
Nº da Operação 1957/OC-BR      Mutuário/Entidade Executora: ST /GDF 

RELATÓRIO SEMESTRAL SOBRE O FUNDO ROTATIVO 

Pelo presente  certificamos que: 
 
a) Os gastos especificados no Item III foram efetuados para os fins estipulados no contrato ou convênio; 
 
b) A documentação que apoia os gastos efetuados com os recursos provenientes do Fundo Rotativo e ainda não apresentados 
    está disponível para inspeção do BID; 
 
Brasília, 06 de março de 2014 
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Anexo XVII 
 

3º Aditivo Arcadis 















PÁGINA   33Nº 4, terça-feira, 7 de janeiro de 2014

Alexandre Costa Oliveira, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF 
e pela Contratada: Vanderlei Arcanjo Carnielo Calejon, na qualidade de Representante Legal.

DIRETORIA DE SAÚDE

HABILITAÇÃO DE EMPRESA
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2011

PROCESSO: 053.000.337/2011/CBMDF. OBJETO: Credenciamento de serviços de saúde 
com o CBMDF, por hospitais, laboratórios de análises clínicas, laboratório de patologia clínica, 
serviços de imagem, clínicas especializadas em transtornos mentais e/ou dependência química, 

devidamente reconhecidos por seus respectivos conselhos de classe para o atendimento do 
bombeiro militar, seus dependentes legais e pensionistas com direito a assistência à saúde no 
Distrito Federal, em conformidade com o projeto básico que segue como Anexo VII ao Edital e 
demais documentos constantes do processo. O Presidente da Comissão Permanente de Creden-
ciamento do CBMDF torna público, por ter cumprido todas as exigências contidas nos itens do 
Edital de Credenciamento 01/2011, a HABILITAÇÃO da empresa PEDIATRIA ASA NORTE 
LTDA, CNPJ nº 10.993.607/0001-73, situada na ST SHLN CONJUNTO D PARTE SEP SALA 
02 (HOSPITAL SANTA HELENA) BRASÍLIA DF CEP: 70.770-560, no item 22. Contratação 
de clínica especializada em pediatria, de acordo com os códigos constantes nas tabelas adotadas 
pelo CBMDF e suas atualizações.) do Projeto Básico, Anexo VII, ao Edital de Credenciamento 

a documentação disponível a quem possa interessar para vistas aos autos. Inf.: (61) 3901-3624. 
Max Werner Maia Bandeira – Tenente-Coronel QOBM/Comb. Presidente.

PROCESSO: 053.000.337/2011/CBMDF. OBJETO: Credenciamento de serviços de saúde com o 
CBMDF, por hospitais, laboratórios de análises clínicas, laboratório de patologia clínica, serviços 
de imagem, clínicas especializadas em transtornos mentais e/ou dependência química, serviços de 

reconhecidos por seus respectivos conselhos de classe para o atendimento do bombeiro militar, 
seus dependentes legais e pensionistas com direito a assistência à saúde no Distrito Federal, em 
conformidade com o projeto básico que segue como Anexo VII ao Edital e demais documentos 
constantes do processo. O Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento do CBMDF 
torna público, por ter cumprido todas as exigências contidas nos itens do Edital de Credenciamen-
to 01/2011, a HABILITAÇÃO da empresa SEANE SERVIÇO DE ASSISTENCIA CLÍNICA E 
NEFROLOGIA LTDA, CNPJ nº 01.619.412/0001-77, situada na ST SB QUADRA 04, AREA 
RESERVADA 02 LOJA 16 SUBSOLO SOBRADINHO DF CEP: 73.025-040, no item 28. (contra-
tação de clínica especializada na assistência a doenças renais para realização de serviços constantes 
nas tabelas adotadas pelo CBDMF e suas atualizações) do Projeto Básico, Anexo VII, ao Edital de 

Estando toda a documentação disponível a quem possa interessar para vistas aos autos. Inf.: (61) 
3901-3624. Max Werner Maia Bandeira – Tenente-Coronel QOBM/Comb. Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2008.
Processo: 410.002.297/2008 - Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2008. Partes: SECRE-
TARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL – ST/DF E ARCADIS 
LOGOS S.A. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência, o prazo de conclusão dos serviços e, em 
consequência disso, adequar os quantitativos a essa nova realidade, em 10,56% do valor origi-

Orçamentária: Unidade Orçamentária: 26.101 - Programa de Trabalho: 26.122.6216.3128.0001 
- Natureza da Despesa: 40.90.35 - Fonte de Recursos: 100 e 136 - Valor: R$ 2.045.351,51 (dois 
milhões quarenta e cinco mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos). Vi-
gência e Conclusão dos Serviços: Prorroga-se o prazo de vigência para 30 de janeiro de 2016 
e o prazo de conclusão dos serviços para 30 de outubro de 2015. Permanecem inalteradas as 
demais Cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. Data da Assinatura: 03 
de janeiro de 2014. Signatários: Pelo Distrito Federal - José Walter Vazquez Filho e pela Con-
tratada - Márcio Belluomini Moraes e José Carlos de Souza e Castro Valsecchi.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO-NOVA DATA - CONCORRÊNCIA Nº 07/2013.

Processo: 113.000420/2013
Modalidade/Número: Concorrência nº 007/2013
Tipo: Menor Preço
Objeto: DF-290 – recuperação da rodovia, trecho BR-060 / km 25,1.
Valor Estimado (R$): R$ 10.108.097,01

Dotação Orçamentária:
A despesa correrá à conta do Projeto DER 26.782.6216.1475 – recupe-
ração da rodovia, trecho BR-060 a interseção com a entrada do Gama, 
Natureza de Despesa 44.90.51, fonte: 100.

Prazo Execução:  210 dias
Nova Data/Hora 
de Abertura:

10/02/2014 ás 10h00min 

Contatos: Fone: (61) 3342-2083

Local de Realização:
SAM, Lote "C", Brasília-DF, Cep: 70.620-030, Edifício Sede do DER/
DF, 2º andar, sala 208, Comissão Julgadora Permanente - CJP.

Retirada do Edital
 e Anexos:

Gerência de Licitações - GELIC, Edifício Sede do DER/DF, 1º 
andar, sala 102, localizado no SAM, Lote "C", Brasília – DF, CEP: 
70.620-030, mediante pagamento de taxa, ou no endereço eletrônico 
www.der.df.gov.br, gratuitamente.

Brasília/DF, 06 de janeiro de 2014.
CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL

Diretora de Materiais e Serviços 

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2013.

O PREGOEIRO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL, 
comunica que no Pregão nº 05/2013, sagrou-se vencedora do certame para os Itens II, no valor 
de R$ 4.000,00 e III, no valor de R$ 7.400,00 a Empresa IRMÃOS BOHRER ELETRO ELE-
TRÔNICOS LTDA - ME.

PAULO SERGIO CASSIANO DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO,  
REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO
Processo: 390.000.555/2012. Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Energia 
Elétrica em Baixa Tensão nº 25/2012. Partes: Secretaria de Estado de Habitação, Regularização 
e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – SEDHAB e CEB Distribuição S/A. Objeto: 
Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (Doze) meses, com base no inciso II, do art. 57 
da Lei nº 8.666/93, a contar de 07 (sete) de dezembro de 2013. Vigência: O presente Termo 
Aditivo entra em vigência a partir de sua assinatura. Data da Assinatura: 07 de dezembro de 
2013. Signatários: Pelo Distrito Federal: Geraldo Magela Pereira, na qualidade de Secretário de 
Estado e pela Contratada: Almerinda Lopes Pinto Vasconcelos, na qualidade de Superintendente 
de Atendimento e Selma Batista do Rêgo Leal, na qualidade de Gerente de Grandes Clientes.

Processo: 390.000.858/2011. Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato para Aquisição de Bens 
pelo Distrito Federal nº 20/2011. Partes: Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e 
Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – SEDHAB e Allen Rio Serviços e Comércio de 
Produtos de Informática Ltda. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (Doze) 
meses, com base no inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo 
entra em vigência a partir de sua assinatura. Data da Assinatura: 23 de dezembro de 2013. Sig-
natários: Pelo Distrito Federal: Geraldo Magela Pereira, na qualidade de Secretário de Estado e 
pela Contratada: Ricardo da Silva Podda Junior, na qualidade de Sócio Administrativo.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS

EXTRATO DE OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS
Processo:197.000.997/2008. Outorgado: OÁSIS ÁGUAS MINERAIS LTDA, CNPJ: 
01.206.154/0001-05. Objeto: outorga de direito de uso de água subterrânea por meio de 04 poços 
tubulares, com os seguintes dados de vazões: poço 01, com vazão máxima diária de 4.500 L/h 
(quatro mil e quinhentos litros por hora), durante o período máximo de 8h/dia (oito horas por 
dia), totalizando 36.000 L/dia (trinta e seis mil litros por dia); Poço 02, com vazão máxima diária 
de 15.555 L/h (quinze mil e quinhentos e cinquenta e cinco litros por hora), durante o período 
máximo de 9h/dia (nove horas por dia), totalizando 140.000 L/dia (cento e quarenta mil litros 
por dia); Poço 03, com vazão máxima diária de 3.571 L/h (três mil e quinhentos e setenta e um 
litros por hora), durante o período máximo de 7h/dia (sete horas por dia), totalizando 25.000 L/
dia (vinte e cinco mil litros por dia); Poço 04, com vazão máxima diária de 14.444 L/h (quatorze 
mil e quatrocentos e quarenta e quatro litros por hora), durante o período máximo de 9h/dia 
(nove horas por dia), totalizando 130.000 L/dia (cento e trinta mil litros por dia);. Localização: 

Charles
Realce
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3.2

4

4.1

4.2
Por solicitação do BID, novas justificativas de pagamentos de contrapartida de ciclovias (100% local) estão suspensas temporariamente, devido aos valores já ultrapassados 
do total previsto de US$ 93.110.000.

Chefe da UEGP: José Augusto Pinto Júnior

(61) 3322-5002 ST/UEGP/SAG

ST/UEGP/SAG

Foi lembrado que somente após a não objeção do BID os processos podem ser encaminhados à PGDF para análise e emissão de parecer.

(61) 3322-5002

Instrumentos de Comunicação - relatório, marco de resultados, outros

Ainda com relação às obras, a Especialista do BID solicitou uma visita às mesmas entre os dias 2 e 4 de julho.

Será encaminhado ao BID a relação detalhada dos pontos a serem discutidos na reunião com a PGDF.

Visto

Instrumentos de Comunicação - relatório, marco de resultados, outros

Outras Questões

Aditivo de Prazo do PTU - CBR 110/2014 de 17/01/2014: o BID não poderá assinar novamente. O GDF deverá providenciar a via original assinada.

Solicitada uma pequena alteração no Quadro 2.1 do Relatório Mensal do PTU - Licitações em Andamento e a Iniciar: identificar o pacote de licitação pelo último nível da EAP 
(nível mais detalhado) .

Marco de Resultados do Programa: onde não estiver ainda informado, colocar o resultado parcial (mensal) do indicador, atualizando as respectivas explicações 
(observações).

O BID, por meio da CBR 2028/2014 de 12/6/14, referindo-se ao Ofício 518/2014 UEGP/ST de 06/06/14, solicitou agendamento de reunião junto à PGDF para 
esclarecimentos sobre o processo de aquisições do Banco. Reunião marcada pela ST/UEGP para 1º/07/14 na PGDF.

Foram discutidos os pontos a serem tratados com a PGDF na reunião marcada para 1º/07/14, a saber:
a) Morosidade na análise de processos submetidos à PGDF, incluindo licitações e aditivos, alguns deles aguardados desde março/14;
b) Compatibilização de critérios editalícios entre pareceres da PGDF e as normas do BID, tais como "critério de aceitabilidade de preços" e "adoção de arbitragem";
c) Aditivo da Gerenciadora do Programa (SAG).

Minuta do Aditivo de prazo ao Contrato nº 009/2010-ST - Comunicação Socioambiental (Grecco) foi encaminhada ao BID por meio do Ofício nº 95/2014 de 23/04/14. A não 
objeção do Banco foi emitida por meio da CBR 1675/2014, datada de 14/05/14, recebida em 11/06/14 pela UEGP/ST. A CBR foi retificada, com os prazos corretos, por meio 
da CBR-2036/2014 enviada em 16/06/14 à UEGP/ST. 

Minutas de Aditivos a dois outros contratos de construção de terminais foram encaminhados ao BID pela UEGP para análise, a saber:
a) Contrato nº 17/2013-ST - Terminal Sobradinho II, por meio dos Ofícios nº 539/2014-GAB/ST de 16/06/14 e nº 548/2014-GAB/ST de 18/06/14;
b) Contrato nº 18/2013-ST - Terminal Riacho Fundo II, por meio do Ofício nº 549/2014-GAB/ST de 18/06/14.

Cada um dos itens do Quadro de Licitações do PTU foi abordado, incluindo licitações em andamento e termos de referência a serem elaborados. Foi sugerido pela 
UEGP/SAG um novo empacotamento dos sistemas a serem contratados na categoria Fortalecimento Institucional, o que poderá otimizar os processos licitatórios ainda 
pendentes. Foi proposta ainda a exclusão de alguns itens: obras complementares EPTG, intervenções em locais críticos e projetos de TIMs (Terminais de Integração). Uma 
relação impressa com tais alterações foi entregue à Especialista do BID (enviar o arquivo).

A Especialista do BID informou que o prazo para submeter novos Termos de Referência é até o final do mês de julho/14, a fim de cumprir com os prazos contratuais do 
Programa (início material das obras e último desembolso).

Segundo a Especialista do BID, a próxima justificativa de desembolso deverá ser no montante mínimo de US$ 1 milhão (BID), lembrando que o último aporte de recursos no 
fundo rotativo foi US$ 5 milhões.

Todas as alterações propostas (2.6) deverão constar na próxima revisão do Plano de Aquisições.

Ajuda Memória

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - Contrato BID Nº 1957 OC/BR

Data: 27/06/14                                              Local: BID

José Augusto Pinto Júnior

Nome Telefone

Desenvolvimento da Reunião

Cargo

Karisa Ribeiro (61) 3317-4247

E-mail

José Roberto Soares ST/UEGP/SAG

Especialista em Transportes CSC\CBR - BID

Chefe ST/UEGP

Anna Gastal (61) 3322-5002

(61) 3322-5002

Reunião com a PGDF

Andamento do Programa - situação das licitações e contratos

Pauta da Reunião

Outras Questões

Andamento do Programa

Os prazos para desembolso das obras dos terminais de ônibus urbanos foram discutidos. O Chefe da UEGP salientou que o ritmo de execução das obras depende dos 
aditivos aos contratos. A expectativa é que após a assinatura dos termos aditivos os desembolsos previstos se regularizem visando atender às metas estabelecidas. O BID 
emintiu a não objeção ao aditivo do contrato nº 15/2013-ST (BRA-6523) relativo à construção do terminal QNR-Ceilândia, por meio da CBR 1969/2014 de 10/06/14, em 
resposta ao encaminhamento dado pelo Ofício nº 494/2014-GAB/ST de 02/06/14.

Reunião com a PGDF
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Chefe da UEGP: José Augusto Pinto Júnior

(61) 3322-5002 ST/UEGP/SAG

ST/UEGP/SAG

(61) 3322-5002

Visto

Ajuda Memória

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - Contrato BID Nº 1957 OC/BR

Data: 27/06/14                                              Local: BID

José Augusto Pinto Júnior

Nome Telefone Cargo

Karisa Ribeiro (61) 3317-4247

E-mail

José Roberto Soares ST/UEGP/SAG

Especialista em Transportes CSC\CBR - BID

Chefe ST/UEGP

Anna Gastal (61) 3322-5002

(61) 3322-5002

Ref. Quando? Atendida?

1.3 27/06/2014 S

2.2
07/07/14
CBR 2239

CBR 2242

S

2.3 18/07/2014 N

2.6 08/07/2014 S

2.7 18/07/2014 N

3.1 15/07/2014 S

3.2 15/07/2014 S

4.1
1º/07/2014

Of.122A/ 

UEGP-ST

S

Pendências/ Providências

UEGP/SAG

Análise dos aditivos encaminhados por meio dos Ofícios nº 539/14, 548/14 e 549/14, referentes 
aos contratos nº17/2013 (Terminal Sobradinho II) e nº 18/2013 (Riacho Fundo II).

Enviar à Especialista do BID uma pauta com os principais pontos a serem tratados na reunião 
com a PGDF no dia 1º/07/14.

BID

Providenciar e acertar com a Especialista BID a visita às obras dos terminais. UEGP/SAG

Enviar à Especialista do BID por email o Quadro de Licitações com as alterações propostas. UEGP/SAG

Implementar os ajustes solicitados no Marco de Resultados do Programa. UEGP/SAG

Implementar os ajustes solicitados no Relatório Mensal/ Semestral do Programa. UEGP/SAG

O quê?

Providenciar via original da CBR 110/2014 (aditivo PTU) com assinaturas. UEGP/SAG

Quem?

Preparar e submeter ao BID nova revisão do Plano de Aquisições com as alterações propostas. UEGP/SAG
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RESUMO 

 

A presente fiscalização de recursos externos foi realizada no âmbito da Secretaria 
de Estado de Mobilidade, com o objetivo de avaliar as obras em andamento ou 
concluídas durante o exercício de 2014, destinadas à implantação do Programa de 
Transporte Urbano do DF (PTU), no âmbito do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-
BR, bem como avaliar as pendências apontadas no Relatório do auditor 
Independente – Demonstrações Financeiras de 2014. Foram aplicadas as seguintes 
técnicas de auditoria: correlação das informações obtidas, exame dos documentos 
originais, exame físico, exame de registros, observação. Os trabalhos desenvolvidos 
resultaram nos seguintes achados: ausência de projetos das obras; ausência de 
estudo de alternativas para terraplenagem do Terminal QNR Ceilândia; fragilidades 
e inconsistências nos registros das medições, possibilitando antecipação de 
pagamentos; inconsistências na determinação dos quantitativos aditados; 
desconformidade entre serviços contratados e os efetivamente executados; 
alterações de itens sem formalização de termo aditivo acarretando dano ao Erário; 
aditivos contratuais em porcentual superior ao estabelecido na lei; deficiências da 
execução dos serviços; e não-atendimento de critérios de acessibilidade. 
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1 Introdução 

Apresentação 

 Trata-se de auditoria para avaliar as obras em andamento ou 

concluídas durante o exercício de 2014, destinadas à implantação do Programa de 

Transporte Urbano do DF – PTU/DF, no âmbito do Contrato de Empréstimo nº 

1957/OC-BR, bem como análise quanto ao atendimento das pendências apontadas 

no Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis do 

Contrato de Empréstimo BID nº 1957/OC-BR – Exercício 2013, quanto aos assuntos 

afetos a obras e serviços de engenharia. 

2. A execução da presente auditoria compreendeu o período de 

04/02/2015 a 27/03/2015.  

 

Identificação do Objeto 

3. O objeto da auditoria foi as obras em execução ou concluídas ao 

longo do exercício de 2014, financiadas com recursos do Contrato de Empréstimo nº 

1957/OC-BR, ou aquelas que integram o PTU como contrapartida no contrato de 

financiamento, selecionadas com base no Relatório Mensal nº 68, de novembro de 

2014. 

4.  Extraídas do supracitado documento, encontram-se listadas, na 

sequência, as obras com andamento em 2014, desconsideradas aquelas que já 

foram objeto de análise no exercício de 2013: 
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5. Dessa listagem, foram selecionadas todas as obras de construção 

de terminal de ônibus, por serem aquelas cujos montantes são, em geral, mais 

relevantes. Ademais, juntas elas respondem por mais de 80% do total dos contratos 

listados, conforme se depreende a partir dos dados constantes da tabela supra e 

daquela apresentada no tópico “Montante Fiscalizado”.  

6.  Em resumo, as obras e respectivos contratos selecionados são as 

seguintes: 

 

 

7. Ressalte-se que o Programa de Transporte Urbano do DF – PTU, 

financiado pelo BID, é gerido pela Secretaria de Estado de Mobilidade1 e tem como 

objetivo geral promover a mobilidade, contemplando construções e melhorias no 

sistema viário urbano e rodoviário do Distrito Federal. 

 

                                            
1
 Anteriormente denominada Secretaria de Estado de Transportes. 

Descrição da Obra Contrato n.º Valor (R$)

Construção de ciclovia em pavimento asfáltico no Guará. 601/2011-NOVACAP 1.118.728,37

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado no Gama Leste - Gama. 16/2013-STDF 6.343.563,68

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado na QNR - Ceilândia. 15/2013-STDF 4.077.130,04

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado na AR 25 - Sobradinho II. 17/2013-STDF 3.448.521,22

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado na QS 18 - Riacho Fundo II. 18/2013-STDF 3.400.607,50

Construção de Terminal de Ônibus Urbano Área Especial (Sul) – Samambaia 03/2014-ST 5.677.100,34

Construção de Terminal de Ônibus Urbano Área Especial (Norte) – Samambaia 02/2014-ST 4.541.954,87

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado na Q 311 – Área Especial - Rec. das Emas. 04/2014-ST 2.717.803,29

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado nas Quadras 400/600 L – Rec. das Emas. 05/2014-ST 2.396.462,75

Reforma de Terminal de Ônibus Urbano localizado no Setor P Sul - Ceilândia. 010/2014-ST 2.815.857,08

Reforma de Terminal de Ônibus Urbano localizado Guará I. 008/2014-ST 646.917,59

Reforma de Terminal de Ônibus Urbano localizado no Núcleo Bandeirante. 009/2014-ST 682.653,25

Reforma de Terminal de Ônibus Urbano no Setor M Norte - Taguatinga. 013/2014-ST 2.878.837,92

Reforma do Terminal de Ônibus Urbano localizado no Guará II. 011/2014-ST 1.637.141,58

Reforma de Terminal de Ônibus Urbano localizado no Paranoá. 012/2014-ST 1.637.141,58

Total 44.020.421,06

Contrato n.º Descrição da Obra

02/2014-ST Construção de Terminal de Ônibus Urbano Área Especial (Norte) – Samambaia

03/2014-ST Construção de Terminal de Ônibus Urbano Área Especial (Sul) – Samambaia

04/2014-ST Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado na Q 311 – Área Especial - Rec. das Emas.

05/2014-ST Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado nas Quadras 400/600 L – Rec. das Emas.

15/2013-STDF Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado na QNR - Ceilândia.

16/2013-STDF Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado no Gama Leste - Gama.

17/2013-STDF Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado na AR 25 - Sobradinho II.

18/2013-STDF Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado na QS 18 - Riacho Fundo II.
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Contextualização 

8.  Este trabalho se insere no contexto da auditoria realizada nas 

demonstrações financeiras dos recursos oriundos do Contrato de Empréstimo nº 

1957/OC-BR, celebrado entre o Distrito Federal e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID, relativo às demonstrações financeiras de 2014. (Processo 

n.º 28563/2014-e). Trabalho este que, por sua vez, é motivado pelo Documento de 

Elegibilidade nº CBR-3530/20092, no qual o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID autoriza o TCDF a atuar como auditor independente nos 

contratos de recursos externos celebrados com o Distrito Federal, incluindo o 

Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR.   

9.  Essa auditoria de recursos externos é realizada anualmente pela 

Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública – SEMAG, com participação deste 

Núcleo, haja vista a sua especialidade técnica, no que se refere ao exame das obras 

financiadas com recursos do citado contrato. 

10.    A auditoria da SEMAG relativa aos recursos de 2014 consta do 

Processo n.º 28563/2014-e, e possui uma3 Questão de Auditoria específica para 

avaliação das obras, que foi respondida por este NFO por meio deste relatório. 

 

Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

11.  Avaliar as obras em andamento ou concluídas durante o 

exercício de 2014, destinadas à implantação do Programa de Transporte Urbano do 

DF (PTU), no âmbito do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR, bem como avaliar 

as pendências apontadas no Relatório do auditor Independente – Demonstrações 

Financeiras de 2014. 

                                            
2
 O citado Termo de Elegilidade assinado pelo TCDF e o BID está anexado ao sistema processual do TCDF, nos 

papéis de trabalho dos autos do primeiro processo de auditoria do contrato de empréstimo (Processo nº 
37553/2009). 

3
 Quarta Questão de Auditoria: “As obras financiadas com recursos do Contrato nº 1957/OC-BR estão sendo 

executadas a um custo razoável e de acordo com os planos e as especificações aprovadas respectivos 
contratos?”  
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1.1.2 Objetivos Específicos 

12.  Este trabalho se propõe a responder a seguinte questão de 

auditoria que se encontra assim definida:  

1. As obras financiadas com recursos do Contrato n.º 1957/OC-BR estão 

sendo executadas a um custo razoável e de acordo com os planos e as 

especificações aprovadas nos respectivos contratos? 

 

Escopo 

13.  O trabalho foi executado sobre as obras/contratos listados no 

tópico “Identificação do Objeto”, incluindo seus anexos e termos aditivos, além de 

outros elementos/ajustes correlatos que se mostrem necessários à avaliação dos 

empreendimentos. 

14.   O período em exame compreendeu o período entre o início da 

execução de cada obra e as medições realizadas até dezembro de 2014. 

 

Montante Fiscalizado 

2. Os montantes empenhados para custeio do objeto fiscalizado, de 
acordo com as informações contidas no SISCOEX4, constam do quadro a seguir: 

                                            
4
 A pesquisa no SISCOEX foi feita no dia 06/02/2015. Os valores apresentados já consideram os 

aditivos empenhados até a data da pesquisa. 
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Metodologia 

15. Os procedimentos e técnicas utilizados na execução da presente 

auditoria encontram-se registrados na Matriz de Planejamento. 

16. Buscou-se, principalmente: 

a) analisar a metodologia executiva dos serviços contratados a fim de 

verificar a compatibilidade do executado com o previsto nos projetos, 

nas especificações técnicas e nas respectivas composições de custos 

unitários; 

b) verificar a regularidade e a pertinência dos serviços aditados; 

c) avaliar a qualidade dos serviços e a adequabilidade dos quantitativos 

medidos; 

d) verificar os procedimentos de fiscalização e de gerenciamento da 

obra. 

 

Critérios de auditoria 

17. Os critérios utilizados na presente auditoria foram extraídos, 

Fonte: 100 Fonte: 136 Total

02/2014-ST

Construção de Terminal de Ônibus Urbano Área 

Especial (Norte) – Samambaia 908.390,97 3.633.563,90 4.541.954,87

03/2014-ST

Construção de Terminal de Ônibus Urbano Área 

Especial (Sul) – Samambaia 1.135.420,07 4.541.680,27 5.677.100,34

04/2014-ST

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado 

na Q 311 – Área Especial - Rec. das Emas I 543.560,66 2.174.242,63 2.717.803,29

05/2014-ST

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado 

nas Quadras 400/600 L – Rec. das Emas II 479.292,55 1.917.170,20 2.396.462,75

15/2013-STDF

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado 

na QNR - Ceilândia. 959.928,05 3.422.263,08 4.382.191,13

16/2013-STDF

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado 

no Gama Leste - Gama. 719.064,00 6.657.841,63 7.376.905,63

17/2013-STDF

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado 

na AR 25 - Sobradinho II. 1.046.361,00 4.669.655,13 5.716.016,13

18/2013-STDF

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado 

na QS 18 - Riacho Fundo II. 900.072,00 3.799.097,57 4.699.169,57

Total 6.692.089,30 30.815.514,41 37.507.603,71

Fonte de recursos: 100 - ordinário não vinculado (contrapartida), 136 - operações de créditos externas.

Empenhos 2014
Contrato n.º Descrição da Obra
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principalmente, dos contratos, da Lei de Licitações e Contratos e dos princípios que 

regem a Administração Pública. 

 

Avaliação de Controle Interno 

18. O Risco Inerente ao objeto de auditoria pode ser considerado 

moderado, já que, apesar de os contratos das obras, de forma individualizada, terem 

baixa materialidade, o montante total, considerando todo conjunto de 

empreendimentos, é significativo. Ademais, não se pode perder de vista a 

importância dos objetos contratuais para os usuários do sistema de transporte 

urbano no DF. 

19.  No caso específico das obras do PTU/DF selecionadas para esta 

auditoria, tem-se que o acompanhamento e a fiscalização contam com o apoio do 

Consórcio Supervisor Ecoplan-Skill, que dão suporte à Unidade de Gerenciamento 

do Programa – UEGP/SMOB. Por outro lado, há de se considerar que, embora a 

SEMOB conste como Contratante dos ajustes que serão avaliados, os executores 

dos contratos são de outros órgãos (DFTRANS e DER/DF). Essa descentralização 

exige maior esforço e atenção quanto aos mecanismos de controle adotados, 

sobretudo pelas particularidades de cada órgão, suas práticas e culturas 

organizacionais.  

20.  Destaca-se, ainda, que, desde a mudança de governo ocorrida no 

início de 2015, a SEMOB conta com diversos novos gestores, inclusive os titulares 

da UEGP e da própria Secretaria, que, naturalmente, demandarão certo tempo até 

terem pleno conhecimento dos contratos e para implementarem eventuais 

modificações de rotina.  

21.   A fragilidade decorrente de todo esse contexto é percebida, por 

exemplo, quando das tratativas para se obter informações tempestivas sobre a 

execução das obras. Importante frisar, também, que, historicamente, este Núcleo 

encontrou diversas irregularidades na execução de obras financiadas com recursos 

do BID, auditadas em anos anteriores no âmbito do mesmo Programa de Transporte 

Urbanos.  

22.   Por todo o exposto, podemos configurar o controle interno como 
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fraco. 

 

2 Análise das pendências da auditoria do ano anterior 

23. Os achados da auditoria de 2014, relativos à execução de obras, 

foram encaminhados para manifestação das jurisdicionadas por meio da Nota de 

Auditoria nº 15, no bojo do Processo nº 36111/2013. 

24. Daqueles achados, cinco eram relativos às obras de construção de 

ciclovias, contratadas pela NOVACAP. O responsável pela então UEGP/ST solicitou 

manifestação daquela Companhia por meio do Ofício nº 78/2014-UEGP/ST, de 

09/04/2014, e esse pedido foi reforçado este ano pelo titular da Secretaria de 

Mobilidade, por meio do Ofício nº 172/2015-GAB/SEMOB, de 06/02/2015. Contudo, 

até a data de conclusão deste relatório, a NOVACAP não havia enviado qualquer 

manifestação sobre os apontamentos da auditoria em relação àqueles achados5. 

25. Assim, serão avaliadas, na sequência, as manifestações das 

jurisdicionadas sobre os outros achados6 constantes do Relatório do Auditor 

Independente – Demonstrações Contábeis de 2013. 

 

Achado 6 (2014) – Deficiência nos projetos para plantio de grama e ausência 

de projetos de engenharia para serviços de suavização de taludes e de 

execução de passeios, objetos do Contrato nº 22/2011-DER/DF, relativo ao 

plantio de grama, execução de passeios em concreto e suavização de taludes 

na DF-085 (EPTG). 

Proposições do relatório de 2014: 

26. Comunicar o fato aos titulares da Secretaria de Transportes e da 

Secretaria de Transparência e Controle para adoção das providências cabíveis, 

apurando as responsabilidades pelas irregularidades apontadas, sem prejuízo da 

competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 184 da Lei Complementar nº 
                                            
5
 Achados de 1 a 5 da auditoria de 2014, que compôs o Relatório do Auditor Independente – 

Demonstrações Contábeis de 2013. 

6
 Achados de 7 a 14 da auditoria de 2014, que compôs o Relatório do Auditor Independente – 

Demonstrações Contábeis de 2013. O achado 6 (2014) foi tido como ilidido. 
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840/2011 e demais legislações aplicáveis.  

Manifestação do auditado: 

27. Sobre este tópico, consta manifestação do executor do contrato, que 

afirmou, in verbis: 

Cabe a Superintendência Técnica do DER/DF, a confecção e 

aprovação do Projeto Básico e demais Projetos Executivos 

pertencentes à obra. Informamos que Projeto “As Built” encontra-se 

no processo referente ao Contrato.  

Outrossim, como Engenheiro Civil Executor do Contrato, cumpro as 

normas estabelecidas do projeto apresentado à Superintendência de 

Obras. 

28. Há, também, relato do então Diretor-Geral do DER/DF, por meio do 

Ofício nº 1101/2014-DG, que concordou com as impropriedades identificadas pelo 

NFO, tendo, contudo, alegado que o processo havia sido analisado anteriormente 

pelo TCDF, ocasião em que a Corte teria autorizado o prosseguimento da licitação. 

Posicionamento da equipe de auditoria: 

29. Não foi apresentada qualquer justificativa para a inexistência de 

projetos para os serviços de suavização de taludes e de execução de passeios, nem 

esclarecimentos quanto à incipiência da documentação relativa ao plantio de grama. 

30. Contudo, registra-se que, de fato, houve, por meio do Processo nº 

6748/11, análise do Tribunal no momento da licitação que originou o contrato em 

pauta.    

Proposições: 

31. Comunicar o fato à Secretaria de Mobilidade para adoção das 

providências cabíveis, no que se refere à necessidade de, doravante, instruir os 

processos licitatórios com um projeto básico que atenda a definição e contemple os 
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elementos constantes do inciso IX, do art. 6º, da Lei nº 8.666/93, observando, ainda, 

no caso de obras e serviços de engenharia, as orientações trazidas na OT – IBR 

001/2006, do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, quanto aos 

elementos técnicos caracterizadores do objeto a ser licitado, a exemplo do que 

determinou o TCDF à Novacap e ao DER/DF por meio da Decisão nº 932/2015. 

Achado 7 (2014) – Ausência de comprovação adequada dos pagamentos 

realizados no âmbito do Contrato nº 22/2011-DER/DF, relativo ao plantio de 

grama, execução de passeios em concreto e suavização de taludes na DF-085 

(EPTG). 

Proposições do relatório de 2014: 

32. Comunicar o fato aos titulares da Secretaria de Transportes e da 

Secretaria de Transparência e Controle para adoção das providências cabíveis, 

apurando as responsabilidades pelas irregularidades apontadas, sem prejuízo da 

competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 184 da Lei Complementar nº 

840/2011 e demais legislações aplicáveis.  

Manifestação do auditado: 

33. Sobre o corrente tópico, o DER encaminhou, por meio do ofício à fl. 

267, manifestação do executor do contrato, que assim redigiu, in verbis: 

“As medições do serviço foram realizadas por intermédio da 

apresentação de croquis com informações de localização das áreas 

plantadas e quantitativos; através de levantamentos realizados pela 

equipe de topografia da contratada e acompanhados pela equipe de 

topografia do DER/DF, bem como comprovação no local devido as 

pertinentes fiscalizações realizadas pelo executor do contrato 

juntamente com equipe de fiscalização de obras do DER”. 

Posicionamento da equipe de auditoria: 

34. A despeito da alegação apresentada pela Jurisdicionada, nota-se 

que não foi apresentada qualquer documentação comprobatória dos argumentos 
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trazidos, não sendo possível, portanto, acatá-las. 

35. Vale destacar que cabe ao gestor comprovar a regularidade dos 

pagamentos, nos termos do art. 113 da Lei nº 8666/93 e do art. 44 do Decreto nº 

32598/10.  

Proposições: 

36. Comunicar novamente o fato aos atuais titulares da Secretaria de 

Mobilidade e da Controladoria-Geral do Distrito Federal para adoção das 

providências cabíveis, apurando as responsabilidades pelas irregularidades 

apontadas, sem prejuízo da competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 

184 da Lei Complementar nº 840/2011 e demais legislações aplicáveis.  

Achado 8 (2014) – Falha na execução dos serviços referentes ao Contrato nº 

22/2011-DER/DF, no que se refere ao plantio de grama na DF-085 (EPTG). 

Proposições do relatório de 2014: 

37. Comunicar o fato aos titulares da Secretaria de Transportes e da 

Secretaria de Transparência e Controle para adoção das providências cabíveis, 

apurando as responsabilidades pelas irregularidades apontadas, sem prejuízo da 

competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 184 da Lei Complementar nº 

840/2011 e demais legislações aplicáveis.  

Manifestação do auditado: 

38. Sobre este ponto, o DER encaminhou manifestação do executor do 

contrato, que assim se manifestou: 

“Os serviços foram executados conforme o Termo de Referência 

item 2.2.2, transcrito abaixo: 

‘Plantio de grama batatais em placas ligadas ou 

mudas, sendo a primeira mais indicada para taludes 

e a segunda para locais planos’ 

e-DOC F25FC7F2

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F25FC7F2

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/ ?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F25FC7F2


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
 

 

Logo existem duas formas de pagamento que justificam a execução 

dos serviços. 

No que se refere a áreas sem qualquer plantio de grama e 

suavização de talude é fato que mesmo com o aditivo de serviços, 

não foram suficientes os quantitativos para conclusão de toda 

DF-085 (EPTG). Quanto aos taludes apresentados nas fotos, trata-

se de taludes de corte com grande inclinação a técnica/tipo de 

plantio de grama contemplado neste contrato não é aplicável nesta 

situação; os taludes no qual foram plantadas gramas em placas 

foram suavizados e suas localizações estão disponíveis para 

averiguação no local disponibilizado em Projeto ‘As Built’” (g.n.). 

Posicionamento da equipe de auditoria: 

39. Primeiramente, observa-se que a Jurisdicionada trouxe argumento 

que corroborou com a tese inicialmente apresentada por este Núcleo, ao menos 

quanto ao tipo de grama plantada nos locais planos. Afirmou que nesses locais a 

grama foi plantada em mudas e não em placas, o que, segundo o executor do 

contrato, obedeceu, inclusive, o que preconizava o Termo de Referência. 

40. Contudo, tem-se que a planilha orçamentária contratual só previa 

plantio de gramas em placas, serviço esse que tem custo superior ao plantio de 

grama em mudas, o que configura um superfaturamento na execução do ajuste ora 

em análise. 

41. Nas composições de serviços semelhantes da NOVACAP, verifica-

se que o percentual de área plantada em cada metro quadrado de solo é de 80% 

quando for grama em placas7 e 30% no caso de plantio em mudas8. Considerando 

que a composição apresentada no contrato para o plantio em placas contempla os 

mesmos 80% e faz referência ao código 4601 de mesmo serviço da NOVACAP, e 

diante da ausência de outras composições do DER/DF, este NFO adotou como 

                                            
7
 Código 4601 (NOVACAP) 

8
 Código 4603 (NOVACAP) 
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referência o percentual de 30% daquela Companhia para o plantio em mudas. 

42. Assim, fazendo-se o ajuste na composição do serviço contratual 

apenas no quantitativo do insumo “grama batatais em placa”, de 0,8 para 0,3, e 

considerando todo o quantitativo medido (269.358,17 m²), tem-se um montante9 de 

R$ 303.176,63 pagos indevidamente.  

Proposições: 

43. Comunicar o fato aos atuais titulares da Secretaria de Mobilidade e 

da Controladoria-Geral do Distrito Federal para adoção das providências cabíveis 

para ressarcimento do valor pago indevidamente, apurando as responsabilidades 

pelas irregularidades apontadas, sem prejuízo da competência do TCDF, nos termos 

dos arts. 181, 183 e 184 da Lei Complementar nº 840/2011 e demais legislações 

aplicáveis.  

Achado 9 (2014) – Antecipação indevida de pagamento no Contrato nº 22/2011-

DER/DF, relativo ao plantio de grama, execução de passeios em concreto e 

suavização de taludes na DF-085 (EPTG), sem efetuar o desconto devido e a 

glosa da rubrica correspondente às despesas financeiras do BDI. 

Proposições do relatório de 2014: 

44. Comunicar o fato aos titulares da Secretaria de Transportes e da 

Secretaria de Transparência e Controle para adoção das providências cabíveis, 

apurando as responsabilidades pelas irregularidades apontadas, sem prejuízo da 

competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 184 da Lei Complementar nº 

840/2011 e demais legislações aplicáveis.  

Manifestação do auditado: 

45. Sobre este achado, o DER encaminhou manifestação do executor 

do contrato, transcrita a seguir, in verbis: 

                                            
9
 R$ 6,45 (preço unitário DER) – R$ 4,66 (preço unitário NFO) = R$ 1,79 => 1,79 x 269.358,17 = R$ 

482.151,12 => x 0,6288 (fator K) = R$ 303.176,63 (valor de novembro de 2012, data da última 
medição). 
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“Os serviços realizados no período de novembro e dezembro de 

2011 foram medidos na primeira medição que consta período de 

09/11/2011 a 08/12/2011, esta medição foi emitida em 20/12/2011, 

elo fato da aproximação do final do ano e fim do período contábil, 

por falta de conhecimento do sistema de medição do DER/DF 

naquele momento como executor medir serviços referentes ao 

período de novembro e dezembro de 2011. Neste período foram 

realizados os serviços no canteiro central da Rodovia DF-085, que 

contempla a maior área com mais disponibilidade de produção em 

relação ao plantio de gramas do contrato e esta área foi executada 

no período de novembro e dezembro de 2011, assim foi verificado 

que ao medir 60% do contrato ainda faltava muitas áreas para serem 

medidas”. 

Posicionamento da equipe de auditoria: 

46. Nota-se que as argumentações trazidas não afastaram os 

apontamentos do NFO, não tendo sido apresentada qualquer documentação que 

pudesse comprovar que os serviços medidos em dezembro, de fato, foram 

executados antes do respectivo pagamento. 

47. Ratifica-se que cabe ao gestor comprovar a regularidade dos 

pagamentos, nos termos do art. 113 da Lei nº 8666/93 e do art. 44 do Decreto nº 

32598/10. 

48. Ressalte-se, ainda, que o BDI aplicado ao contrato contém taxa de 

1% a título de “despesas financeiras, que é própria para fazer frente às despesas 

realizadas antes do efetivo recebimento das receitas pela contratada. Desse modo, 

entende-se que tal rubrica não é devida sobre o montante pago antecipadamente, 

devendo ser restituído ao Erário. 

49. Considerando o valor pago adiantado (60%10 do valor contratual) e a 

                                            
10

 Percentual do valor do contrato à época da 1ª medição (dezembro de 2011). 
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taxa de 1% a título de “despesas financeiras”, tem-se um valor de R$ 10.055,2711 

pago indevidamente.  

Proposições: 

50. Comunicar o fato aos atuais titulares da Secretaria de Mobilidade e 

da Controladoria-Geral do Distrito Federal para adoção das providências cabíveis 

para ressarcimento do valor pago indevidamente, apurando as responsabilidades 

pelas irregularidades apontadas, sem prejuízo da competência do TCDF, nos termos 

dos arts. 181, 183 e 184 da Lei Complementar nº 840/2011 e demais legislações 

aplicáveis.  

Achado 10 (2014) – Obstrução da tubulação do sistema de drenagem – 

Contrato nº 09/2012-DER/DF, relativo a serviço de drenagem na DF-085 (EPTG). 

Proposições do relatório de 2014: 

51. Comunicar o fato aos titulares da Secretaria de Transportes e da 

Secretaria de Transparência e Controle para adoção das providências cabíveis, 

apurando as responsabilidades pelas irregularidades apontadas, sem prejuízo da 

competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 184 da Lei Complementar nº 

840/2011 e demais legislações aplicáveis.  

Manifestação do auditado: 

52. Sobre este achado, o DER encaminhou manifestação do executor 

do contrato, conforme consta a seguir: 

“Informamos que a manutenção do sistema de drenagem é 

executado periodicamente e a foto demonstra restos de enxurrada 

devida uma chuva intensa no local à época que não havia sido 

limpo”. 

Posicionamento da equipe de auditoria: 
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 1% de R$ 1.005.527,29 = R$ 10.055,27 (valor de dezembro de 2011) 
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53. Observe-se que a Jurisdicionada limitou-se a dizer que a situação 

encontrada pelo NFO quando da visita ao local da obra12 foi decorrência de chuva 

intensa e que o local ainda não teria sido limpo. 

54. Não foi apresentada qualquer documentação que pudesse 

comprovar que o problema foi sanado. Também não foram afastadas as causas 

citadas inicialmente no corpo do achado enviado à Jurisdicionada, relativas à 

possibilidade de o problema ser decorrente de deficiência de projeto, que pode 

considerar dimensionamento insuficiente do sistema, ou decorrente da ausência de 

manutenção periódica. 

55. Ratifica-se que cabe ao gestor comprovar a regularidade da 

execução do contrato, nos termos do art. 113 da Lei nº 8666/93 e do art. 44 do 

Decreto nº 32598/10. 

56. Permanecem, portanto, as conclusões tecidas inicialmente por este 

Núcleo sobre a irregularidade apontada. 

Proposições: 

57. Comunicar novamente o fato aos atuais titulares da Secretaria de 

Mobilidade e da Controladoria-Geral do Distrito Federal para adoção das 

providências cabíveis, apurando as responsabilidades pela irregularidade 

apontadas, sem prejuízo da competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 

184 da Lei Complementar nº 840/2011 e demais legislações aplicáveis. 

Achado 11 (2014) – Deficiência do Projeto Básico relativo ao Contrato nº 

10/2012-DER/DF, referente à execução de serviço de instalação de defensas 

metálicas na DF-085 (EPTG). 

Proposições do relatório de 2014: 

58. Comunicar o fato aos titulares da Secretaria de Transportes e da 

Secretaria de Transparência e Controle para adoção das providências cabíveis, 

apurando as responsabilidades pelas irregularidades apontadas, sem prejuízo da 

                                            
12

 Grande diminuição da seção transversal útil da tubulação de drenagem devido ao acúmulo de terra. 

e-DOC F25FC7F2

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F25FC7F2

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/ ?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F25FC7F2


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
 

 

competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 184 da Lei Complementar nº 

840/2011 e demais legislações aplicáveis.  

Manifestação do auditado: 

59. Especificamente sobre este tópico, o então Superintendente Técnico 

do DER/DF, senhor Roberto Léda Saldanha, sugeriu, por meio de despacho 

encaminhado pelo Memorando nº 85/2013-SUOBRA/DER, o encaminhamento da 

questão para resposta pelo executor do contrato. 

60. O executor do contrato, por sua vez, apenas afirmou, in verbis: 

“Cabe a Superintendência Técnica do DER/DF, a confecção e 

aprovação do Projeto Básico e demais Projetos Executivos 

pertencentes à obra.  

Outrossim, como Engenheiro Civil Executor do Contrato, cumpro as 

normas estabelecidas do projeto apresentado à Superintendência de 

Obras”. 

Posicionamento da equipe de auditoria: 

61. Observa-se que não foi apresentada qualquer justificativa, 

permanecendo as conclusões iniciais sobre a irregularidade apontada. 

Proposições: 

62. Comunicar novamente o fato aos atuais titulares da Secretaria de 

Mobilidade e da Controladoria-Geral do Distrito Federal para adoção das 

providências cabíveis, apurando as responsabilidades pelas irregularidades 

apontadas, sem prejuízo da competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 

184 da Lei Complementar nº 840/2011 e demais legislações aplicáveis.  

Achado 12 (2014) – Deficiência de execução de serviços e falta de execução de 

itens constantes nas especificações anexas ao Contrato nº 10/2012-DER/DF, 

relativo ao serviço de instalação de defensas metálicas na DF-085 (EPTG). 
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Proposições do relatório de 2014: 

63. Comunicar o fato aos titulares da Secretaria de Transportes e da 

Secretaria de Transparência e Controle para adoção das providências cabíveis, 

apurando as responsabilidades pelas irregularidades apontadas, sem prejuízo da 

competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 184 da Lei Complementar nº 

840/2011 e demais legislações aplicáveis.  

Manifestação do auditado: 

64. Sobre este achado, o DER encaminhou manifestação do executor 

do contrato, conforme consta a seguir: 

“O referido contrato foi finalizado e a empresa executora multada 

devido a não conclusão de todas as etapas e foi solicitado pela 

fiscalização do DER/DF os balizadores reflexivos junto à contratada. 

A fixação dos postes foi feita através de equipamento de percussão 

apropriado para tal, à fixação com chumbamento com concreto não 

é apropriada em vias pavimentadas. 

No fato apresentado nas fotos 10 e 11 não se trata de lâmina solta e 

sim de terminal de ancoragem simples semi-maleável”. 

Posicionamento da equipe de auditoria: 

65. O relato da Jurisdicionada não deixa claro o motivo exato da multa 

eventualmente imposta à empresa, nem apresenta documentação comprobatória de 

que essa penalidade foi aplicada. 

66. Fato é que, no que se refere aos balizadores reflexivos, verificou-se, 

em visita à obra durante o mês de março de 2015, que esses dispositivos ainda não 

estavam instalados. Tal constatação configura desrespeito às especificações do 

contrato e demonstram inércia da Administração, visto que se trata de elementos 

necessários para a adequada sinalização e segurança da via. 
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67. Quanto à fixação dos postes, a Jurisdicionada não apresentou 

documentação técnica que fundamente o argumento trazido de que a fixação com 

chumbamento não seria adequada em vias pavimentadas. Em todo caso, a fixação 

dessa forma está prevista no item 2.2.1 das especificações técnicas, que foram, 

portanto, infringidas. 

68. Em relação ao comentário do executor sobre o constante na foto 11 

do relatório fotográfico apresentado inicialmente à Jurisdicionada, tem-se que a 

aparência é sim de lâmina solta, não se assemelhando aos terminais de ancoragem 

convencionais normalmente utilizados. Não foi apresentado projeto que exigisse a 

instalação de lâmina como registrado na foto em comento. Frisa-se que a lâmina 

está instalada na horizontal e não atende à definição de terminal de ancoragem da 

Norma NBR 697113.  

Proposições: 

69. Comunicar novamente o fato aos atuais titulares da Secretaria de 

Mobilidade e da Controladoria-Geral do Distrito Federal para adoção das 

providências cabíveis, apurando as responsabilidades pelas irregularidades 

apontadas, sem prejuízo da competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 

184 da Lei Complementar nº 840/2011 e demais legislações aplicáveis. 

Achado 13 (2014) – Indício de execução de instalação de defensas metálicas 

em locais desnecessários (Contrato nº 10/2012-DER/DF). 

Proposições do relatório de 2014: 

70. Comunicar o fato aos titulares da Secretaria de Transportes e da 

Secretaria de Transparência e Controle para adoção das providências cabíveis, 

apurando as responsabilidades pelas irregularidades apontadas, sem prejuízo da 

competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 184 da Lei Complementar nº 

840/2011 e demais legislações aplicáveis.  
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 Peças de ancoragem, empregadas na extremidade de um conjunto de ancoragem de defensa 
simples ou dupla, para a fixação desta no solo. 
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Manifestação do auditado: 

71. Sobre este achado, o DER encaminhou manifestação do executor 

do contrato, conforme consta a seguir, in verbis: 

“No local indicado nas fotos tratam-se defensas instaladas 

anteriormente a execução da obra e estas não protegiam os 

usuários das passagens protegidas por barreiras do viaduto, por isso 

a necessidade de instalação destas defensas acopladas as muretas 

de proteção para passagens de pedestres, ciclistas e caeirantes 

neste local, visando a segurança de centenas de pessoas que 

diariamente passam por esta via de ligação de Águas Claras e 

Vicente Pires, que dá acesso a Faculdade, Comércio, Escolas, Obra 

e outros”. 

Posicionamento da equipe de auditoria: 

72. A Jurisdicionada não demonstrou que as defensas localizadas em 

locais onde não transitam veículos foram instaladas antes da execução da obra. 

Poderia tê-lo feito por meio de documento que indicasse exatamente os locais e o 

cumprimento total instalado e pago, medidos em metros. 

73. Vale destacar que cabe ao gestor comprovar a regularidade dos 

pagamentos, nos termos do art. 113 da Lei nº 8666/93 e do art. 44 do Decreto nº 

32598/10. 

74. Ademais, conforme definições trazidas no sítio eletrônico do DNIT14 

e na Norma NBR 697115, as defensas metálicas prestam-se para absorver impacto 

de veículos, não havendo razoabilidade de instalação desses dispositivos em locais 
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 Defensas Metálicas são dispositivos de proteção contínuos e deformáveis que possuem forma, 
resistência e dimensões adequadas para absorver grande quantidade de energia cinética do impacto 
podendo impedir que veículos desgovernados saiam da pista causando choques, tombamentos, 
capotamentos ou colisões. Este importante dispositivo de segurança atua como verdadeira barreira 
de contenção minimizando a gravidade dos acidentes. 

15
 Dispositivo ou sistema de proteção contínua, constituído por perfis metálicos, implantado ao longo 

de vias com circulação de veículos, projetados na sua forma, resistência e dimensões, para absorver 
a energia cinética de veículos desgovernados, pela deformação do dispositivo. 
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sem passagem de veículos.   

75. Permanecem, portanto, as conclusões tecidas inicialmente por este 

Núcleo sobre a irregularidade apontada, configurando-se ato antieconômico o 

pagamento por instalação de defensas metálicas em locais que não necessitavam. 

Proposições: 

76. Comunicar novamente o fato aos atuais titulares da Secretaria de 

Mobilidade e da Controladoria-Geral do Distrito Federal para adoção das 

providências cabíveis, apurando as responsabilidades pelas irregularidades 

apontadas, sem prejuízo da competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 

184 da Lei Complementar nº 840/2011 e demais legislações aplicáveis. 

Achado 14 (2014) – Inexecução parcial do Contrato nº 10/2012-DER/DF, relativo 

a serviço de instalação de defensas metálicas na DF-085 (EPTG), e ausência de 

comprovação da execução dos serviços pagos. 

Proposições do relatório de 2014: 

77. Comunicar o fato aos titulares da Secretaria de Transportes e da 

Secretaria de Transparência e Controle para adoção das providências cabíveis, 

apurando as responsabilidades pelas irregularidades apontadas, sem prejuízo da 

competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 184 da Lei Complementar nº 

840/2011 e demais legislações aplicáveis.  

Manifestação do auditado: 

78. Sobre este achado, o DER encaminhou manifestação do executor 

do contrato, conforme consta a seguir: 

“Todas as informações de localização das defensas metálicas 

implantadas e medidas foram apresentadas pelo contratado através 

de croquis, localizações georeferênciais além de verificação e 

acompanhamento diário da fiscalização do DER/DF”. 
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Posicionamento da equipe de auditoria: 

79. A Jurisdicionada limitou-se a dizer que existiriam croquis (feitos pela 

contratada), que teriam a localização das defensas instaladas. Contudo, não enviou 

a citada documentação ao Tribunal. 

80. Diante da ausência de comprovação da regularidade dos 

pagamentos executados16, permanecem as conclusões tecidas inicialmente por este 

Núcleo. 

Proposições: 

81. Comunicar novamente o fato aos atuais titulares da Secretaria de 

Mobilidade e da Controladoria-Geral do Distrito Federal para adoção das 

providências cabíveis, apurando as responsabilidades pelas irregularidades 

apontadas, sem prejuízo da competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 

184 da Lei Complementar nº 840/2011 e demais legislações aplicáveis. 

3 Resultados da Auditoria de 2015 

QA – As obras financiadas com recursos do Contrato n.º 1957/OC-BR estão 

sendo executadas a um custo razoável e de acordo com os planos e as 

especificações aprovadas nos respectivos contratos? 

Não. Há fragilidades nos projetos das obras e na fiscalização que serviram de causa 

a uma série de irregularidades, impactando medições, aditamentos e repercutindo 

em dano ao Erário e deficiências na execução dos serviços. 

3.1.1 Achado 1 – Ausência de projetos das obras. 

Critérios 

82. Incisos IX do Art. 6º; e art. 7º da Lei 8.666/1993; OT – IBR 001/2006 

do IBRAOP; Súmula TCU n.º 261/2010; Decisões TCDF n.º 932/15. 

Análises e Evidências 

83. Por meio da Nota de Auditoria n.º 01, de 05/02/2015, foi solicitado à 

                                            
16

 Art. 113 da Lei nº 8.666/93. 
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Secretaria de Estado de Mobilidade o envio dos projetos básicos e executivos 

completos, com respectivos memoriais descritivos, memoriais de cálculo, relatórios 

de dimensionamento e plantas dos Terminais objeto de análise desta auditoria. Essa 

demanda foi reiterada por e-mail e respondida por meio do Ofício n.º 16/2015 – 

UEGP/SEMOB. 

84. Os documentos dos projetos dos terminais encaminhados pela 

UEGP/SEMOB foram os seguintes: 

 

Terminais Plantas Observações 

Recanto das Emas 
I e Recanto das 
Emas II 

182-I-5-A_PADRÃO.dwg 

182-I-5-B_PADRÃO.dwg 

182-I-5-C.dwg 

182-I-5-D_PADRÃO.dwg 

 

As plantas apenas 
detalham a rede de 
águas pluviais da 
região. Não há projetos 
desses Terminais. 

Riacho Fundo II PLANIALTIMÉTRICO COM 
INTERFERÊNCIAS - TERMINAL RIACHO 
FUNDO.dwg 

Projeto de Pavimento Estrutural Armado 
(Folha 01) - Riacho Fundo II.dwg 

Somente projeto do 
pavimento e 
levantamento 
planialtimétrico. 

QNR-Ceilândia Anexo II - Perfil - TERMINAL QNR-
CEILÂNDIA 15-05.dwg 

Projeto de Instalações - Incêndio (Folha 
01) - QNR-Ceilândia.dwg 

Projeto de Instalações - Incêndio (Folha 
02) - QNR-Ceilândia.dwg 

Projeto de Instalações - SPDA (Folha 01) - 
QNR-Ceilândia.dwg 

Projeto de Instalações - SPDA (Folha 02) - 
QNR-Ceilândia.dwg 

Projeto de Terraplanagem (Folha 01 e 02) - 
QNR-Ceilândia.dwg 

Topo&Interferencias_QNR-Ceilândia.dwg 

Somente projetos de 
instalações de incêndio, 
SPDA, terraplenagem e 
levantamento 
planialtimétrico. 

Gama Leste PLANIALTIMÉTRICO COM 
INTERFERÊNCIAS - TERMINAL GAMA 
LESTE.dwg 

PLANIALTIMÉTRICO COM 
INTERFERÊNCIAS AMPLIADA - 
TERMINAL GAMA.dwg 

Projeto de Pavimento Estrutural Armado 
(Folha 01) - Gama Leste 

Somente levantamento 
planialtimétrico e projeto 
do pavimento de 
concreto armado. 

Sobradinho II Topo&Interferencias_SobradinhoII.dwg Somente levantamento 
planialtimétrico. 
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Samambaia Norte 
e Samambaia Sul  

Terminal de Onibus Sul.dwg 

Terminal de Onibus Sul_Topo.dwg 

Terminal Ônibus Norte.dwg 

Terminal Ônibus Norte_Topo.dwg 

TermSamNorte_Arq01Sit.dwg 

TermSamNorte_Arq02Loc.dwg 

TermSamNorte_Arq03CorteFach.dwg 

TermSamNorte_Arq04ModAeB.dwg 

TermSamNorte_Arq05ModA.dwg 

TermSamNorte_Arq06ModB.dwg 

TermSamNorte_Arq07Det.Esq. dwg 

TermSamNorte_Estrut.Concr.dwg 

TermSamNorte_Estrut.Metálica.dwg 

TermSamNorte_Inst. Elétrica.dwg 

TermSamNorte_Inst.Águas Pluviais.dwg 

TermSamNorte_Inst.Esgoto.dwg 

TermSamNorte_Inst.Hidráulica.dwg 

TermSamNorte_Inst.Telefone.dwg 

TermSamNorte_Paisagismo.dwg 

TermSamSul_Estrut.Metálica.dwg 

TermSamSul-Arq01-Sit.dwg 

TermSamSul-Arq02_Loc.dwg 

TermSamSul-Arq03-CortesFach.dwg 

TermSamSul-Arq04-ModAeB.dwg 

TermSamSul-Arq06-ModB.dwg 

TermSamSul-Arq07-Det.Esq.dwg 

TermSamSul-Estrut.Concr.dwg 

TermSamSul-Inst.Águas Pluviais.dwg 

TermSamSul-Inst.Elétrica.dwg 

TermSamSul-Inst.Esgoto.dwg 

TermSamSul-Inst.Hidráulica.dwg 

TermSamSul-Paisagismo.dwg 

PLANIALTIMÉTRICO COM 
INTERFERÊNCIAS_SAMAMBAIA 
NORTE.dwg 

PLANIALTIMÉTRICO COM 
INTERFERÊNCIAS_SAMAMBAIA 
SUL.dwg 

 

Trata-se do grupo de 
arquivos mais completo 
enviado pela UEGP. 
Contém levantamento 
topográfico, situação, 
plantas baixa, estrutural 
(concreto), estrutura 
metálica, arquitetôtico, 
paisagismo, instalações 
hidráulicas, sanitárias, 
elétricas, telefônicas e 
águas pluviais. Não foi 
observado projeto de 
terraplenagem. 

 

85. A OT – IBR 001/2006 do IBRAOP serve como importante referência 

quanto aos elementos técnicos mínimos17 que devem constar em projetos básicos18. 

                                            
17

 A OT – IBR 001/2006 traz, para cada tipologia de obra, uma listagem dos projetos por 
especialidade, elementos que cada projeto deve conter (desenho, memorial e/ou especificações) e os 
conteúdos mínimos que devem conter em cada um desses elementos. 
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As obras dos terminais de ônibus mesclam a tipologia de edificações e 

pavimentação urbana. Os projetos por especialidade geralmente associados a essas 

tipologias são: 

 Edificações: levantamento topográfico; sondagem; projeto arquitetônico; 

projeto de terraplenagem; projeto de fundações; projeto estrutural; projeto de 

paisagismo; projetos de instalações hidráulicas, elétricas, telefônicas, 

prevenção de incêndio, instalações especiais, entre outros. 

 Pavimentação urbana: levantamento topográfico; projetos geométrico, de 

pavimentação, de drenagem, de iluminação, de paisagismo, e de sinalização 

viária. 

86. Ademais, tomando como referência essa orientação técnica, 

constata-se a ausência de uma série de projetos necessários para a execução dos 

Terminais. Somente os Terminais Samambaia Norte e Samambaia Sul apresentam 

um conjunto de plantas que fornecem um melhor detalhamento das obras. Contudo, 

mesmo apresentando uma listagem mais robusta, ainda assim percebe-se que ela 

também não é completa, já que, por exemplo, não foi observado o projeto de 

terraplenagem, tampouco o projeto de pavimentação de ambos os terminais. 

Ademais, verifica-se a completa ausência de memoriais em todos eles. 

87. Com base nos fatos apontados, entende-se que a Jurisdicionada 

não possui projetos e outros elementos (memoriais e especificações) fundamentais 

para a execução das obras, o que afronta o art. 7º da Lei 8.666/1993. 

Manifestação do Auditado 

 

88. Em manifestação encaminhada em 10/04/2015, por meio do Ofício 

n.º 110/2015, a UEGP/SEMOB informou que todos os processos de licitação 

possuem os respectivos Editais e Projetos de Obras em CD-ROM, os quais inclusive 

foram fornecidos aos licitantes. Na sequência, detalha os arquivos de pranchas e 

especificações dos Terminais que compuseram os respectivos processos licitatórios, 

como por exemplo aqueles relativos ao Terminal QNR - Ceilândia: 

1) QNR2009- EstrConcr.pdf 

                                                                                                                                        
18

 Toma-se como definição de projeto básico aquela estabelecida no inciso IX do art. 6º da Lei n.º 
8.6666/93. 
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2) QNR2009-ArqOl Situação. pdf 

3) QNR2009-Arq02Loc. pdf 

4) QNR2009-Arq03PbCortFac.pdf 

5) QN R2009-ArqO4PbModAB. pdf 

6) QNR2009-Arq05ModA.pdf 

7) QNR2009-Arq06ModB.pdf 

8) QNR2009-Arq07Det. Esq.pdf 

9) QNR2009-EstrMet.pdf 

10) QNR2009-lnst. Elétrica.pdf 

11) II. QNR2009-lnst. Esgoto.pdf 

12) QNR2009-1nst.Aguas Pluviais.pdf 

13) QNR2009-lnst.Hidráulica.pdf 

14) QNR2009-lnst.Telefone.pdf 

15) 15, QNR2009-Paisagismo.pdf 

16) 16. QNR2009_EspecificaçõesTécnicas.pdf  

89. Na sequência, argumenta que não há que se falar que a 

Jurisdicionada não possui projetos e outros elementos fundamentais para a 

execução da obra, tendo em vista que os projetos necessários para iniciá-las 

constam dos processos de contratação e de execução. Com base nisso, defende 

que atendeu ao art. 7º da Lei n.º 8.666/1993 e que não há falhas em sua gestão e 

controle.  

90. Salienta que encaminhou por meio da Nota de Auditoria n.º 01/2015 

– TCDF as versões digitais dos Processos n.º 090.000.121/2011 (LPI n.º 002/2011 – 

Contratação da Obras de Construção dos Terminais de Ônibus Urbano QNR-

Ceilândia, Gama Leste e Sobradinho II), n.º 090.000.122/2011 (LPI n.º 003/2011 - 

Contratação da Obras de Construção dos Terminais de Ônibus Urbano Recanto das 

Emas I e Recanto das Emas II), n.º 090.000.123/2011 (LPI n.º 004/2011 – 

Contratação da Obras de Construção dos Terminais de Ônibus Urbano Samambaia 

Norte e Samambaia Sul) e n.º 090.000.124/2011 (LPI n.º 005/2011 - Contratação da 

Obras de Construção dos Terminais de Ônibus Urbano Riacho Fundo II); e que 

e-DOC F25FC7F2

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F25FC7F2

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/ ?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F25FC7F2


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
 

 

esses processos continham todos os documentos licitatórios, incluindo os projetos. 

91. Registra, ainda, que, nas Especificações Técnicas de cada Projeto 

Básico, constam os diversos serviços, os quais são parte do objeto do contrato de 

cada obra, motivo pelo qual não são fornecidos junto ao Projeto Básico. São eles: 

 Visita e levantamento da situação existente no local, para conhecimento de 

problemas e elaboração de Projetos Complementares Específicos, se for o 

caso de haver necessidade; 

 Execução das sondagens do terreno, ensaios de características do solo e 

informações complementares para a execução das fundações; 

 Elaboração dos Detalhes Técnicos que se fizerem necessários, com a 

anuência do autor do Projeto; 

 Elaboração do Projeto de Fundações da Estrutura Metálica, que é de 

responsabilidade da Contratada, devendo ser elaborado por Empresa ou 

Profissional Especializado e idôneo; 

 Elaboração de projetos de alicerces secundários ou baldrames de todos os 

elementos complementares do prédio, como: muros, alambrados, divisórias 

em alvenaria dos boxes sanitários, guaritas, caixas d'água, passarelas e 

construções secundárias: casas de bombas, abrigos para medidores, 

depósito de gás, etc., indicados no Projeto Arquitetônico ou de Instalações. 

92. Ressalta que esses projetos são incorporados aos processos de 

execução de cada obra, depois de elaborados pelos contratados e quando 

aprovados pelos executores de cada contrato; e que, nesses processos, constam os 

arquivos das mesmas pranchas dos processos de licitação, em arquivos PDF e 

DWG, assim como o arquivo Excel dos Preços Contratados. 

93. Defende que no decorrer de cada obra, mais projetos e seus 

respectivos arquivos são adicionados aos processos de execução, conforme 

permitido pelo § 1º do art. 7º da Lei n.º 8.666/1993.  Na sequência apresenta 

listagem de projetos elaborados durante a execução das obras de cada Terminal, 

como por exemplo o do Terminal QNR Ceilândia: 
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 Terminal QNR Ceilândia: 

 Projeto de Correção 

 QNR2009-EstrMet.dwg 

 Projeto de Combate a Incêndio e Pânico - (EXIGÊNCIA LEGAL DO 

CBMDF POSTERIOR À ELABORAÇÃO DO PROJETO) 

 Projeto de Instalações Incêndio (Prancha 1).dwg 

 Projeto de Instalações Incêndio (Prancha 2).dwg 

 Projeto SPDA - (EXIGÊNCIA LEGAL DO CBMDF POSTERIOR À 

ELABORAÇÃO DO PROJETO) 

 Projeto de Instalações SPDA (Prancha 1 ).dwg 

 Projeto de Instalações SPDA (Prancha 2).dwg 

 Projeto de Terraplanagem 

 Projeto de Terraplanagem (Prancha 1 ).dwg 

 Projeto de Terraplanagem (Prancha 2).dwg 

 Projeto do Tanque de Detenção de Águas Pluviais -EXIGÊNCIA LEGAL 

DA ADASA POSTERIOR À ELABORAÇÃO DO PROJETO) 

 AP - QNR Ceilândia 1.pdf 

 AP - QNR Ceilândia 2.pdf 

 AP - QNR Ceilândia 3.pdf 

 Projeto de Topografia e Interferências 

 Topo&Interferencias_Sobradinhol 1. dwg 

 Projeto para substituição do Pavimento 

 Projeto de Pavimento Estrutural Armado (Folha 01) - QNR-Ceilãndia.dwg 

 Outros projetos: 

 Detalhe Esquadria.dwg (EXIGÊNCIA LEGAL DA AGEFIS POSTERIOR À 

ELABORAÇÃO DO PROJETO) 

 revisão água pluviais todos terminais.dwg 

94. Finaliza afirmando que o Achado n.º 01 não subsiste ante aos 
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argumentos apresentados e, em reforço ao discorrido, encaminha em anexo CD-

ROM’s com os arquivos atualizados. 

 

Posicionamento da Equipe de Auditoria 

 

95. Primeiramente, cabe esclarecer que o item 01 da Nota de Auditoria 

n.º 01, conforme anteriormente já comentado, demandou à UEGP/SEMOB o envio 

dos projetos básicos e executivos completos, com respectivos memoriais descritivos, 

memoriais de cálculo, relatórios de dimensionamento e plantas dos Terminais. Como 

resposta a esse e outros itens, a UEGP/SEMOB encaminhou cópias dos processos 

licitatórios e de execução em meio digital. 

96. Tendo em vista que sua resposta, naquela oportunidade, não havia 

atendido expressamente o primeiro item daquela nota, reiterou-se a solicitação por 

e-mail, do qual fomos prontamente atendidos com o envio dos arquivos de forma 

segregada por processos de cada terminal. Os documentos dos projetos 

encaminhados pela UEGP/SEMOB naquela ocasião foram aqueles detalhados no § 

84 de nossa análise inicial, os quais foram entendidos como sendo insuficientes. 

97. Na presente oportunidade, a UEGP/SEMOB teve, notadamente, um 

maior cuidado no encaminhamento das informações, esclarecendo pontos 

importantes e particularidades dos processos licitatórios e de execução, 

demonstrando que os processos licitatórios continham pranchas de projetos de cada 

Terminal, cada um deles apresentando um conjunto de 15 a 16 pranchas e um 

arquivo contendo as especificações técnicas da obra. Ademais, ficou claro que 

alguns projetos complementares foram desenvolvidos durante a execução da obra. 

98. No entanto, ficou evidenciado que o conjunto de elementos 

apresentados a nível de Projeto Básico para os Terminais claramente não poderia 

ser considerado suficiente, isso porque nenhum dos terminais apresentava projetos 

de terraplenagem ou de pavimentação19, tampouco havia memoriais descritivos e 

memoriais de cálculo, elementos estes considerados fundamentais, conforme indica 

                                            
19

 Os projetos de pavimentação apresentados referem-se à alteração da solução do pavimento 
asfáltico para pavimento de concreto ocorrida durante a execução da obra.  
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a OT – IBR 001/2006 do IBRAOP20. 

99.  A ausência desses elementos a nível de Projeto Básico é um ponto 

crítico que não pode ser ignorado, sobretudo porque as etapas de terraplenagem e 

pavimentação respondem por parcelas significativas das obras, conforme demonstra 

a tabela a seguir: 

 

Contrato n.º Valor Original do 

Contrato(R$)
21

 

Custo da 
Terraplenagem + 
Pavimentação (R$) 

% do custo da T+P 
sobre o valor 
contratado 

02/2014 – Terminal 

Samambaia Norte 
4.541.954,87 2.366.782,16 52,11 

03/2014 – Terminal 

Samambaia Sul 
5.677.100,34 3.564.779,57 62,79 

04/2014 – Terminal 

Recanto das Emas I 
2.717.803,47 1.156.610,65 42,56 

05/2014 – Terminal 

Recanto das Emas II 
2.396.462,75 952.246,88 39,74 

15/2013 – Terminal 

QNR Ceilândia 
3.266.247,08 1.608.029,48 49,23 

16/201 – Terminal 

Gama Leste 
5.688.509,84 3.974.440,91 69,87 

17/2013 – Terminal 

Sobradinho II 
2.759.358,03 1.235.155,90 44,76 

18/2013 – Terminal 

Riacho Fundo II 
2.891.242,86 1.299.933,67 44,96 

  Média 50,75 

 

100. Como se pode ver, o custo dos itens de terraplenagem e de 

pavimentação (vias e acessos) representavam inicialmente, em média, 50,75% dos 

totais contratados, o que demonstra sua relevância material e reforça a necessidade, 

                                            
20

 Vale registrar que a observância da OT – IBR 001/2006 do IBRAOP, na elaboração e contratação 
de projetos básicos de obras, foi exigida pelo TCDF por meio da Decisão n.º 932/15. 

21
 Valores inicialmente contratados, sem considerar os aditivos. 
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a nível de Projeto Básico, de adequado dimensionamento, da demonstração clara da 

apuração de quantitativos e de indicações de especificações corretas, amparadas 

em memoriais descritivos e de cálculos, o que, infelizmente, não foi feito, gerando 

grave vício de origem ao procedimento licitatório. 

101. Quanto às especificações técnicas que compuseram o conjunto de 

arquivos disponibilizados aos licitantes e que detalhariam os serviços a cargo da 

contratada, parece ter sido ignorado pela própria Jurisdicionada na elaboração dos 

orçamentos de referência das licitações, já que, por exemplo, enquanto estes 

registravam a previsão de execução de base e sub-base em brita graduada, os 

cadernos de especificações técnicas detalham a execução de base e sub-base em 

cascalho laterítico.  

102. A ausência de projetos essenciais, as fragilidades e inconsistências 

dos cadernos de especificações técnicas e do orçamento elaborado reduzem a 

confiança que era de se esperar dos Projetos Básico dos terminais, sendo essas as 

principais causas dos demais achados deste Relatório.  

103. Quanto a esse assunto, vale registrar o entendimento do TCU, 

consolidado em sua Súmula n.º 261/2010: “Em licitações de obras e serviços de 

engenharia, é necessária a elaboração de projeto básico adequado e atualizado, 

assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no art. 6º, 

inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo prática ilegal a 

revisão de projeto básico ou a elaboração de projeto executivo que transfigurem o 

objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos” (g.n.). 

104. Considerando outro momento, qual seja, o da execução das obras, 

observa-se que, de fato, alguns projetos complementares foram elaborados, seja por 

demanda de legais de outros órgãos (Agefis, ADASA ou CBMDF), ou por correção 

ou melhoria dos anteriores. A UEGP/SEMOB não somente listou os arquivos 

desenvolvidos no decorrer da obra, como também enviou, anexo à sua 

manifestação, um conjunto de CD’s que conteria os projetos atualizados de cada 

terminal. No entanto, para nossa surpresa, com exceção do Terminal QNR 

Ceilândia, persistiu a ausência dos projetos de terraplenagem de todos os demais 
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terminais, bem como a ausência de projeto de pavimentação nos Terminais 

Samambaia Norte, Samambaia Sul, Recanto da Emas I, Recanto das Emas II. 

Ademais, ainda se percebe a ausência de memoriais descritivos e memoriais de 

cálculo em quase todos os projetos22. 

105. Dessa forma, apesar da melhoria na apresentação das informações 

pela UEGP/SEMOB, persiste a constatação de ausência de projetos essenciais para 

a execução da obra, agravada ainda pelas evidentes fragilidades dos projetos, das 

especificações existentes e dos respectivos orçamentos que compunham os 

Projetos Básicos. 

Causas 

106. As principais causas deste achado são: falhas na gestão e controle 

da UEGP/SEMOB, falhas da fiscalização e projetos básicos deficientes. 

Efeitos 

107. Como efeitos do presente achado destacam-se: as limitações ao 

trabalho de auditoria; a perda de confiabilidade nos orçamentos das obras; e a 

constatação de que as obras foram executadas sem projeto suficientemente 

detalhado, o que caracteriza prática ilegal. 

Proposições 

108. Sugere-se: 

 Comunicar o fato aos titulares da Secretaria de Mobilidade e da 

Controladoria-Geral do Distrito Federal para adoção das providências 

cabíveis, apurando as responsabilidades pelas irregularidades apontadas, 

sem prejuízo da competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 184 

da Lei Complementar nº 840/2011 e demais legislações aplicáveis. 

 Recomendar à SEMOB que, doravante:  

                                            
22

 A exceção está no Projetos dos tanques de detenção que foram demandados por exigência da 
ADASA. Junto aos arquivos correspondentes, há aquele relativo ao “Estudo Técnico de Implantação” 
desses reservatórios contendo memória de cálculo e dimensionamento dessa estrutura. 

e-DOC F25FC7F2

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F25FC7F2

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/ ?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F25FC7F2


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
 

 

 instrua os processos licitatórios com um projeto básico que atenda à 

definição e contemple os elementos constantes do inciso IX, do art. 6º, 

da Lei nº 8.666/93, observando, ainda, no caso de obras e serviços de 

engenharia, as orientações trazidas na OT – IBR 001/2006, do Instituto 

Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, quanto aos elementos 

técnicos caracterizadores do objeto a ser licitado, a exemplo do que 

determinou o TCDF à Novacap e ao DER/DF por meio da Decisão nº 

932/2015; 

 observe o disposto no art. 7º da Lei n.º 8.666/1993, de forma a garantir 

que a execução de cada etapa das obras seja precedida da existência 

de projetos executivos; e que as respectivas licitações somente sejam 

realizadas com a existência de projeto básico e orçamento 

suficientemente detalhados. 

 

Benefícios Esperados 

109. Como benefício, espera-se a não ocorrência dessa irregularidade 

em futuras contratações, com a melhoria dos projetos elaborados. 

3.1.2 Achado 2 – Ausência de estudo de alternativas para terraplenagem do 

Terminal QNR Ceilândia – Contrato n.º 15/2013 - ST. 

Critérios 

110. Art. 12 da Lei nº 8.666/93; princípios da economicidade, da eficiência 

e da razoabilidade; boas práticas da engenharia. 

Análises e Evidências 

111. Um dos aspectos que mais chama a atenção no Terminal QNR- 

Ceilândia é que toda sua área, incluído o pátio de estocagem, estacionamento de 

automóveis e respectivos acessos, encontra-se totalmente construída sobre 

24.013,69 m³ de aterro compactado, conforme se observa nas fotos a seguir: 
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Aterro na pista de acesso dos ônibus Outra vista do aterro sob pista de acesso 

  

Aterro sob plataforma  Aterro sob plataforma 

 

112. A execução desse aterro foi responsável pela inserção de serviços 

de terraplenagem que juntos somaram um montante de R$ 656.794,6423. 

Lembrando que o montante total acrescido pelo 3ª TA foi de R$ 810.882,96. Em 

detalhe, somente o item de “Fornecimento de Cascalho Laterítico24” para a execução 

do aterro correspondeu a um montante de R$ 428.932,53, ou o equivalente a 

52,90% do montante aditado. 

113. Para celebração do aditivo, consta, em Despacho encaminhado pela 

UEGP à Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF, para análise jurídico-formal 

                                            
23

 Já incluída a recuperação e compensação ambiental (0,5%). 

24
 A planilha prevê um quantitativo de 31.217,80 m3 de fornecimento de cascalho laterítico para 

execução de 24.013,69 m3 de aterro compactado. 

e-DOC F25FC7F2

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F25FC7F2

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/ ?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F25FC7F2


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
 

 

deste órgão, a seguinte justificativa para essa questão: 

“Nesse contexto, ressalte-se, ainda, que o lote destinado ao Terminal 

QNR-Ceilândia foi utilizado até o início da obra como estacionamento 

provisório dos ônibus em ponto final de linha pelas empresas operadoras. 

Embora não fosse possível aferir visualmente, movimentações de terra 

foram realizadas no lote de acordo com essa conveniência, o que resultou 

em alteração na declividade natural do terreno, acarretando na 

necessidade de se proceder a ajustes no item de terraplanagem, a fim de 

se adequar a esse novo cenário e, assim, viabilizar a obra.” 

114. A justificativa apresentada, no entanto, não pode ser considerada 

suficiente para fundamentar a solução técnica indicada. Não há qualquer elemento 

nela que justifique e demonstre a razoabilidade e economicidade da implantação de 

um aterro de tamanho porte (24.013,69 m³). À primeira vista, a simples adoção de 

um nível menor para a implantação da plataforma reduziria, em muito, a 

necessidade de fornecimento de cascalho laterítico.  

115. Além disso, a rigor, o fato de que a área foi utilizada como 

estacionamento provisório de ônibus e de que houve mudanças na declividade 

natural do terreno não representaria nenhum empecilho para a execução de uma 

solução de terraplenagem que otimizasse a compensação entre volume de corte e 

aterro do próprio local.  

116. Mais além, ainda que se confirmasse a ausência de volume 

excedente ou mesmo a inadequabilidade do solo local para execução do aterro, 

necessariamente, a fiscalização teria que lembrar que a empresa contratada é 

também responsável pela execução de outros terminais25. Dessa forma, em respeito 

ao princípio da economicidade e às boas práticas de engenharia, era de se esperar 

que volumes excedentes de materiais não aproveitados em uma obra pudessem ser 

aproveitados em outra, o que também poderia diminuir a dependência do 

fornecimento de cascalho para execução de corpo de aterro e, inclusive, diminuir o 

                                            
25

 Além do Terminal QNR-Ceilândia, a SHOX é responsável pela construção dos Terminais: Gama, 
Sobradinho II, Riacho Fundo II, Samambaia Sul, e Samambaia Norte. 
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impacto ambiental26 da obra. 

117. Portanto, era de se esperar que a solução indicada para a 

terraplenagem fosse adequadamente comprovada como sendo a mais econômica e 

razoável, dentre um conjunto de alternativas possíveis, em respeito aos requisitos 

estabelecidos no art. 12 da Lei n.º 8.666/1993. 

Manifestação do Auditado 

118. Em manifestação encaminhada em 17/04/2015, por meio do Ofício 

n.º 115/2015, a UEGP/SEMOB argumenta o seguinte: 

“Conforme informações prestadas pelos Executores e a Supervisora das 

Obras e de acordo com as boas práticas de engenharia, além das 

justificativas apresentadas durante a celebração do Primeiro Termo Aditivo 

ao contrato em análise, já mencionadas no parágrafo 15 da Nota de 

Auditoria em apreço, outros foram os fatores considerados para a solução 

adotada: 

a. A opção por executar a terraplanagem com compensação de corte e 

aterro conforme sugere a Nota de Auditora, implicaria na diminuição do 

volume de material, uma vez que a plataforma, a área de estocagem, o 

estacionamento e as vias de circulação ficariam abaixo do nível da rua 

fronteira ao local. Neste caso, no período chuvoso, a área de Terminal 

sofreria inundações constantes em decorrência do grande volume de 

água oriundo das suas áreas adjacentes, considerando a deficiência de 

captação de água pluvial nesses locais. 

b. Em consequência do desnível que seria obtido com a solução citada 

acima e considerando os caimentos das redes de água pluvial e esgoto 

sanitário do Terminal, haveria dificuldade de realizar suas ligações nas 

redes públicas, notadamente das águas pluviais, devido a exigência da 

NOVACAP de se construir um tanque de retenção de aproximadamente 

400m3 para regular o fluxo de água na rede. 

c. Assim, embora não tenham sido registrados os estudos de alternativas, 

                                            
26

 O aproveitamento de material excedente diminui o impacto causado pelo lançamento de material 
em áreas de bota-fora.  
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isto foi sim feito em campo, considerando a experiência dos engenheiros 

envolvidos na execução da obra, conforme pode ser depreendido do 

exposto nos itens acima.” 

 
Posicionamento da Equipe de Auditoria 

119. Apesar dos esclarecimentos prestados serem importantes, eles não 

são suficientes para sanear a questão. Conforme a própria manifestação do 

auditado, os estudos de alternativas não se encontram registrados nos autos, de 

sorte que não é possível avaliar a solução técnica economicamente mais viável 

entre a efetivamente adotada na obra e aquela indicada nas justificativas. Para isso, 

seria preciso saber quanto custaria a implantação da plataforma em um menor nível 

do terreno, e quanto, por outro lado, seria necessário despender para se fazer as 

intervenções de drenagem que mitigassem o efeito da chuva, obtendo ao final o 

custo da alternativa para fins de comparação, o que não foi feito pela SEMOB.  

120. Diante dessa falta, fica mantido o achado, ressaltando-se que, nos 

termos do art. 113 da Lei nº 8666/93, cabe ao gestor demonstrar a regularidade da 

despesa. 

 Causas 

121. São causas desse achado: projeto básico e executivo deficientes, e 

deficiências na fiscalização. 

Efeitos 

122. O principal efeito decorrente deste achado é a adoção de potencial 

solução técnica antieconômica, provocando aumento desnecessário do custo 

contratual. 

Proposições 

123. Sugere-se: 

 Comunicar o fato aos titulares da Secretaria de Mobilidade e da 

Controladoria-Geral do Distrito Federal para adoção das providências 

cabíveis, apurando as responsabilidades pelas irregularidades apontadas, 

sem prejuízo da competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 184 
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da Lei Complementar nº 840/2011 e demais legislações aplicáveis; 

 Recomendar à SEMOB que: 

 faça constar do respectivo processo administrativo estudo que 

demonstre, em relação à execução da terraplenagem objeto do aditivo, 

que todas as soluções técnicas possíveis foram cogitadas, justificando 

técnica e economicamente a escolha executada, observando o 

requisito estabelecido no art. 12 da Lei nº 8666/93; caso a solução 

adotada não se mostre a mais vantajosa, promova a restituição do 

Erário; 

 doravante, ao realizar os aditamentos dos contratos de obras, com o 

fim de adequar melhor o projeto aos objetivos da Administração (art. 

65, I, a, da Lei nº 8666/1993), observe previamente o requisito 

estabelecido no art. 12 dessa mesma Lei, para privilegiar a 

economicidade das soluções técnicas adotadas, demonstrando isso 

em estudo a ser incorporado ao processo administrativo da 

contratação. 

Benefícios Esperados 

124. Espera-se que ocorra um efeito pedagógico, no sentido de os 

agentes públicos passarem a adotar soluções mais otimizadas, inclusive do ponto de 

vista econômico. 

3.1.3 Achado 3 – Fragilidades e inconsistências nos registros das medições, 

possibilitando antecipação de pagamentos. 

Critérios 

125. Art. 64 do Decreto Distrital n.º 32.598/2010; inciso IX do art. 6º e 

arts. 60 e 113 da Lei nº 8.666/1993; princípios da transparência, economicidade, 

eficiência e razoabilidade; Contrato n.º 03/2014 – ST. 

Análises e Evidências 

126. De uma forma geral, observou-se que as memórias de cálculo das 

medições de todas os contratos de implantação de Terminais de Ônibus são bem 

sintéticas. Em alguns casos, nenhum cálculo é demonstrado, mas simplesmente 
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indicado o valor medido. Ademais, as empresas contratadas não fazem referências 

às plantas ou a outros documentos do projeto que possam melhor fundamentar os 

valores que estão sendo adotados no cálculo27. Tal conduta afronta os arts. 60 e o 

113 da Lei nº 8.666/1993, na medida que cabe ao gestor a adequada demonstração 

da legalidade e regularidade dos gastos. 

127. Essa ausência de referências abre possibilidades à ocorrência de 

irregularidades, tal como a antecipação de pagamentos28, conforme se pode inferir 

das observações relacionadas ao Contrato n.º 03/2014 – ST, relativo à construção 

do Terminal de Ônibus Samambaia Sul, dispostas na sequência. 

128. Importa registrar que a ausência de projetos é um dos achados 

constantes neste relatório (Achado n.º 1). 

Contrato n.º 03/2014 – ST - Terminal Samambaia Sul 

129. A planilha da Medição n.º 03 do Contrato n.º 03/2014 – ST, relativo à 

construção do Terminal de Ônibus Samambaia Sul, registra, para o item de  serviço 

2.3.1 – “Escavação, carga e transp. em caminhão de mat. de 1ª categ. e solos de 

jazidas, c/ dist. até de 5,0km”, o quantitativo de 2.923,37 m³ medido no período29. 

Ocorre que a respectiva memória de cálculo registra a execução de 8.648,36 m³ 

deste serviço, volume este 195,83%30 maior que o primeiro.   

133. Pelo que se percebe, esta diferença se deu apenas para fins de 

registro. Em detalhe: o quantitativo total previsto na planilha contratual para esse 

serviço é de 21.050,37 m³, o que corresponde a um total de R$ 289.021,5831. Foi 

registrado na planilha da 3ª medição o quantitativo de 2.923,37 m³, correspondente a 

R$ 40.137,87, pois este era o saldo restante para este serviço, considerando que até 

a Medição n.º 02 já se havia medido um montante acumulado de R$ 248.883,7132. 

                                            
27

 Os projetos trazem dados fundamentais que devem ser utilizados nas medições, como dimensões 
características, quantidades ou coeficientes, que são necessários para a devida caracterização das 
obras e serviços, conforme indica os incisos IX e X do Art. 6º da Lei nº 8.6666/1993. 

28
 Que contraria o art. 113 da Lei nº 8.666/1993 e o art. 64 do Decreto Distrital n.º 32.598/2010.  

29
 Período da 3ª Medição é de 04/10 a 03/11/2014. 

30
 [(8648,36-2923,37)/2923,37]= 1,9583 = 195,83%. 

31
 Preço unitário contratado de R$ 13,73/m³. 

32
 Ou o equivalente a um volume acumulado de 18.127,00 m³. Portanto, após a medição 2, o saldo de 
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Observa-se, então, que o quantitativo acumulado na planilha de Medição n.º 03 

respeita os limites previstos na planilha orçamentária. 

134. Ressalta-se que dentre os elementos de projeto encaminhados pela 

UEGP, em resposta à Nota de Auditoria n.º 01, não foi encontrado dado algum que 

desse suporte ao valor registrado na memória de cálculo, tampouco ao valor que 

consta na planilha contratual.   

135. A apuração de um quantitativo bem superior na memória de cálculo 

em relação àquilo que se encontra registrado na planilha da medição denuncia 

fragilidades no projeto da obra, ou falhas nos próprios procedimentos de medição, 

abrindo margens para o pleito de futuros aditivos contratuais, que certamente 

ampliarão o custo final do contrato.  

136. Essas diferenças entre o que se encontra apurado na memória de 

cálculo e o que se encontra registrado na planilha da medição, acaba se refletindo 

em outros serviços correlacionados. Como exemplo, podemos citar o serviço de 

“Momento extraordinário de transp. de material 1ª categ. e solos de jazida, p/ dist. 

além de 5,0km”, cuja quantidade medida é função do volume medido no serviço de 

escavação, carga e transporte. O quantitativo registrado na Medição n.º 03 é de 

491.437,62 m3xKm, obtido a partir do produto do volume de 8.648,36 m333 por uma 

DMT de 58 Km. 

137. Nesse caso, observa-se que o volume utilizado foi o valor indicado 

na memória de cálculo da Medição n.º 03 para o serviço de escavação, carga e 

transporte (8.648,36 m³), e não aquele que foi registrado na respectiva planilha de 

medição (2.923,37 m³). Além disso, há outras inconsistências na DMT adotada, já 

que, enquanto a DMT da Medição n.º 03 foi de 58 Km, a da Medição n.º 02 foi de 9,7 

Km, não havendo qualquer justificativa na memória de cálculo para essa diferença. 

Aliás, importa registrar que a DMT adotada na planilha orçamentária é de 26 Km. 

138. Portanto, no caso específico do serviço de “Momento extraordinário 

de transp. de material 1ª categ e solos de jazida, p/ dist. além de 5,0km”, houve uma 

                                                                                                                                        
volume a ser medido era portanto: 21.050,37 m³ - 18.127,00 m³ = 2.923,37 m³.  

33
 Volume este que não se encontra adequadamente comprovado. 
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combinação da adoção de um volume elevado de “escavação, carga e transporte” 

com uma DMT também elevada, em comparação com o que havia sido registrado na 

Medição n.º 02 e com o que foi considerado na planilha orçamentária. O produto 

calculado na memória de cálculo da Medição n.º 03 foi, na verdade, de 501.604,88 

m³xKm, sendo registrado na planilha de medição o valor de 491.437,62 m³xKm, pois 

este era o saldo restante para este serviço atingir o quantitativo total previsto na 

planilha orçamentária, que era de 547.309,62 m³xKm. 

139. A priori, a situação demostrada na 3ª Medição quanto ao serviço de 

Momento de Transporte indica a ocorrência de antecipação de pagamento pela 

maneira que os volumes e as DMTs foram registrados, de modo a se chegar no 

limite do montante orçado para este item especificamente. Vale registrar que o 

pagamento adiantado é vedado pelas Condições Especiais do Contrato, em seu 

item D (Controle de Custos), sendo também contrário ao que dispõe o art. 64 do 

Decreto Distrital n.º 32.598/2010. 

140. Importa ressaltar que esta situação é crítica sobretudo pela ausência 

de elementos de projeto que possam justificar os valores apresentados, seja dos 

volumes, seja das DMT, lembrando que cabe ao gestor a demonstração da 

legalidade e da regularidade das despesas, conforme preceitua o art. 113 da Lei 

8.666/1993. 

Manifestação do Auditado 

141. Em manifestação encaminhada em 17/04/2015, por meio do Ofício 

n.º 115/2015, a UEGP/SEMOB argumenta que a obra em tela ainda se encontra em 

fase de execução e que, dessa forma, será procedida a reavaliação das medições e 

respectivas memórias de cálculo. 

Posicionamento da Equipe de Auditoria 

142. A Jurisdicionada não questiona o achado de auditoria, 

comprometendo-se apenas a futuramente reavaliar as medições e respectivas 

memórias de cálculo. Fica, portanto, mantido o registro do apontamento. 

Causas 

143. As causas para as irregularidades constatadas são: metodologia e 

formatação da memória de cálculo bastante sintética sem referências com 
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documentos do projeto; projeto básico insuficiente ou deficiente; bem como 

fragilidades da fiscalização. 

Efeitos 

144. Como efeitos, destacam-se: a possibilidade de ocorrência de 

adiantamento de pagamentos, bem como de futuras modificações contratuais 

(aditivos). 

Proposições 

145. Sugere-se: 

 Comunicar o fato aos titulares da Secretaria de Mobilidade e da 

Controladoria-Geral do Distrito Federal para adoção das providências 

cabíveis, apurando as responsabilidades pelas irregularidades apontadas, 

sem prejuízo da competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 184 

da Lei Complementar nº 840/2011 e demais legislações aplicáveis; e 

 Recomendar à SEMOB que:  

 modifique a forma de apresentação das memórias de cálculo das 

medições das obras em andamento, bem como das futuras obras que 

utilizem recursos do BID, de forma que esses documentos façam 

referências às plantas, aos projetos ou às especificações que 

fundamentem os valores ali registrados. Quando cabível, resultados de 

ensaios de controle tecnológico, notas de terraplenagem e outros 

documentos também devem compor os processos de medição e 

pagamento; 

 para o Contrato n.º 03/2014 – ST – Terminal Samambaia Sul, efetue as 

correções que se fizerem necessárias nas medições, apresentando a 

adequada comprovação dos valores registrados, fundamentando os 

pagamentos realizados por meio de projetos, ensaios, notas de 

terraplenagem, etc. 

Benefícios esperados 

146. Espera-se que: sejam aprimoradas as formas de se efetuar os 

registros de partes importantes da execução dos contratos, tal como as medições e 

e-DOC F25FC7F2

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F25FC7F2

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/ ?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F25FC7F2


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
 

 

Data base:

maio-14

 à

executar 
contratual

à

aditar

 à

executar 
contratual

à

aditar

TERMINAL DE ONIBUS URBANOS  SOBRADINHO II

Contrato 017/2013-ST

DESCRIÇÃO Unid.

 Quantidade 
 Unitário

c/ BDI 

Preço Parcial 

2.3 TERRAPLENAGEM

2.3.1 Escavação, carga e transp. em caminhão de mat. de 1ª categ. 

e solos de jazidas, c/ dist. de até 5,0km m³ 10.832,37 5.663,31 5.169,06 13,74 148.836,72 77.813,88 71.022,84

2.3.2 Momento extraordinário de transp. de material 1ª categ e 

solos de jazida, p/ dist. além de 5,0km m³.km 281.641,54 147.246,06 134.395,48 0,99 278.825,13 145.773,60 133.051,53

2.3.7 Compactação de Aterro com Grau Mínimo de 95% Proctor 

Normal m³ 2.794,60 0,00 2.794,60 4,04 11.290,18 0,00 11.290,18

SUBTOTAL  2.3 438.952,03 223.587,48 215.364,55

suas memórias de cálculo; e que, especificamente em relação ao Contrato n.º 

03/2014 – ST (Terminal Samambaia Sul), sejam corrigidas as falhas apontadas. 

 

3.1.4 Achado 4 – Inconsistências na determinação dos quantitativos aditados. 

Critérios 

147. Art. 41 do Decreto Distrital nº 32.598/2010; princípio da 

economicidade; Nota de terraplenagem constante na medição n.º 10; CPU n.º 4125 

da NOVACAP, Contrato n.º 017/2013 - ST. 

Análises e Evidências 

Contrato n.º 17/2013 – ST – Terminal Sobradinho II 

148. A planilha da Medição n.º 10 detalha as alterações realizadas pelo 3º 

Termo Aditivo com a alteração de quantitativos e inserção de novos itens para a 

obra de implantação do Terminal de Ônibus Sobradinho II. Com este aditivo, o valor 

contratual passou de R$ 2.759.358,03 para R$ 3.448.521,22, representando um 

acréscimo de 24,98%34 no valor total. 

149. A tabela a seguir detalha as alterações dos quantitativos e valores, 

especificamente dos itens de terraplenagem35:    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
34

 Observa-se este acréscimo de 24,98% em relação ao valor total do contrato considerando 
compensações entre acréscimos e supressões. A questão da não adequabilidade desta metodologia 
de cálculo é objeto de análise no Achado n.º 07. 

35
 Há outros itens de serviços que foram alterados, bem como itens novos que foram acrescidos à 

planilha. No entanto, para o caso em questão, somente foram apresentados os itens de 
terraplenagem que estão sendo alterados. 
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150. A planilha mostra a necessidade de alteração dos quantitativos dos 

serviços de “Escavação, carga e transp. em caminhão de mat. de 1ª categ. e solos 

de jazidas, c/ dist. de até 5,0km”; “Momento extraordinário de transp. de material 1ª 

categ e solos de jazida, p/ dist. além de 5,0km”; e “Compactação de Aterro com 

Grau Mínimo de 95% Proctor Normal”. 

151. Os quantitativos “a executar” são fundamentados pela seguinte Nota 

de Terraplenagem36: 

Corte Limpeza 
(m³) 

Corte 
(m³) 

Aterro 
(m³) 

Corte 1  191,78 491,35 0 

Corte 2 191,66 535,50 0 

Corte 3 191,66 536,16 0 

Corte 4 191,70 593,05 0 

Corte 5 194,79 505,22 238,45 

Corte 6 194,43 562,33 226,45 

Corte 7 195,52 558,15 243,05 

Corte 8 195,69 522,00 284,46 

Corte 9 195,49 475,42 274,91 

Corte 10 194,66 451,85 277,85 

Corte 11 194,20 520,38 220,00 

Corte 12 194,35 439,72 221,65 

Corte 13 194,08 381,10 267,62 

Corte 14 194,03 488,20 193,89 

Corte 15 193,58 455,51 155,03 

Corte 16 192,12 448,45 55,19 

Corte 17 191,72 368,20 136,05 

TOTAL 3291,46 8332,59 2794,6 

                                            
36

 Constante na planilha da 10ª Medição. 
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152. Observa-se que a nota demonstra a necessidade de execução de 

um volume de corte de 8.332,59 m³ e de 2.794,60 m³ de aterro para a etapa de 

terraplanagem do terreno. O volume de aterro define o quantitativo do serviço de 

“Compactação de Aterro com Grau Mínimo de 95% Proctor Normal” de 2.794,60 m³. 

O volume do serviço de “escavação, carga e transporte” constante na planilha 

aditada corresponde ao volume de corte de 8.332,59 m³ acrescido de um 

empolamento de 30%, que resulta em 10.832,37 m³. Já o quantitativo do serviço de 

“Momento” é determinado pelo volume de “escavação, carga e transporte” 

multiplicado pela DMT de 26 Km.  

153. Ocorre que a composição do serviço de “Escavação, carga e transp. 

em caminhão de mat. de 1ª categ. e solos de jazidas, c/ dist. de até 5,0km” é 

baseada na CPU de n.º 4125 da NOVACAP, cujo critério de medição assume que 

este serviço é medido pelo volume de corte “in natura” (vide figura a seguir), o que 

corresponde ao próprio volume de corte determinado na Nota de Terraplanagem, 

sem a incidência de fator de empolamento. Sendo assim, entende-se que o 

quantitativo “a executar” deveria ser de 8.332,59 m³ e não de 10.832,37 m³.  
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Figura 1 – CPU de n.º 4215 da NOVACAP. 

154. Como consequência, o quantitativo de “Momento extraordinário de 

transp. de material 1ª categ e solos de jazida, p/ dist. além de 5,0km” também 

deveria ser ajustado. Ocorre que, para esse item, outra ponderação deve ser 

realizada. Pela lógica do serviço, como há volume excedente de material de 1ª 

categoria (volume de corte supera o de aterro), supõe-se que este excedente estaria 

sendo encaminhado para bota-fora. Sendo assim, o volume a ser transportado 

corresponde à diferença entre o volume de corte e o volume de aterro37, o que 

resulta em um quantitativo de 143.987,74 m³xKm38 e não de 281.641,54 m³xKm. 

155. Em respeito ao princípio da economicidade, ao se ajustar os 

quantitativos desses dois itens, naturalmente haveria uma redução do valor aditado. 

Esta redução é estimada em R$ 170.624,20, conforme cálculo realizado na tabela a 

                                            
37

 Em outras palavras, parte do volume de corte é aproveitado para a execução do aterro no local, o 
volume excedente é que é transportado para bota-fora. 

38
 Quant. Momento = (8.332,59-2.794,60) x 26 = 143.987,74 m3xkm. 
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seguir: 

 

156. A não-observância aos critérios de medição nas estimativas de 

quantitativos aditados demonstra fragilidades da fiscalização, cujas 

responsabilidades encontram-se bem definidas no art. 41 do Decreto nº 

32.598/2010. Cabe ainda registrar que essa omissão pode vir a ser interpretada 

como prática fraudulenta, que é frontalmente contrária às regras estabelecidas nas 

Condições Gerais do Contrato39. 

Manifestação do Auditado 

157. Em manifestação encaminhada em 17/04/2015, por meio do Ofício 

n.º 115/2015, a UEGP/SEMOB argumenta que a obra em tela encontra-se em fase 

de conclusão e que, dessa forma, será procedida a reavaliação das medições e 

respectivas memórias de cálculo. 

Posicionamento da Equipe de Auditoria 

158. A Jurisdicionada não questiona o achado de auditoria, 

comprometendo-se apenas a futuramente reavaliar as medições e respectivas 

memórias de cálculo. Fica, portanto, mantido o registro do apontamento. 

Causas 

159. As causas da irregularidade constatada encontram-se na não-

observância dos critérios de medição adotados, o que denota fragilidades da 

fiscalização. 

Efeitos 

160. Como efeito, destaca-se o aumento do custo da obra em R$ 

170.624,20. 

                                            
39

 Vide item 60 das Condições Gerais do Contrato n.º 17/2013. 

 Preço 

 à

executar 
 Ajustado 

 Unitário

c/ BDI 

 à

executar 
 Ajustado  Diferença 

Escavação, carga e transp. em caminhão de mat. de 

1ª categ. e solos de jazidas, c/ dist. de até 5,0km m³ 10.832,37 8.332,59 13,74 148.836,72 114.489,79 34.346,93

Momento extraordinário de transp. de material 1ª 

categ e solos de jazida, p/ dist. além de 5,0km m³.km 281.641,54 143.987,74 0,99 278.825,13 142.547,86 136.277,27

Total 427.661,85 257.037,65 170.624,20

Serviços Unid.

 Quantidade Valor total (R$)
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Proposições 

161. Sugere-se: 

 Comunicar o fato aos titulares da Secretaria de Mobilidade e da 

Controladoria-Geral do Distrito Federal para adoção das providências 

cabíveis, apurando as responsabilidades pelas irregularidades apontadas, 

sem prejuízo da competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 184 

da Lei Complementar nº 840/2011 e demais legislações aplicáveis; e 

 Recomendar à SEMOB que, em relação ao Contrato n.º 17/2013 – ST 

(Terminal Sobradinho II): 

 providencie a repactuação dos itens cujos quantitativos aditados foram 

superestimados, conforme cálculos apresentados neste relatório; 

  caso esses quantitativos já tenham sido medidos e pagos, providencie 

a devida glosa dos valores pagos a maior, para ressarcir o Erário. 

Benefícios esperados 

162. Espera-se que possa ser evitada a ocorrência de prejuízo ao Erário. 

 

3.1.5 Achado 5 – Desconformidade entre serviços contratados e os 

efetivamente executados. 

Critérios 

163. Incisos IX e X do art. 6º e art. 113 da Lei nº 8.666/93; princípio da 

economicidade; art. 41 do Decreto Distrital nº 32.598/2010; Condições Gerais dos 

Contratos n.º 15/2013 e 18/2013 – ST. 

Análises e Evidências 

Contrato n.º 18/2013 – ST- Terminal Riacho Fundo II 

164. O 2ª Termo Aditivo ao contrato acresceu em R$ 509.364,64 o total 

do Contrato n.º 18/2013, que passou de R$ 2.891.242,86 para R$ 3.400.607,50. 

Dentre outros itens, foram acrescidos à planilha contratual serviços relacionados à 

execução de reservatório de amortecimento de águas pluviais no Terminal Riacho 

Fundo II.  Alguns desses serviços são mostrados a seguir: 
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Preço c/BDI

24,13%
Item ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS Unid Quant Preço Total

5 RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

5.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT 50 A 200 m m³ 1.382,71 3,55 4.908,61

5.2 4530 COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO EM 

CAMADAS DE ATÉ 2O,00 cm DE ESPESSURA m2 

R$ 4,45 m² 248,91 55,27 13.757,20

5.3 4367 FORMAS COMUNS DE CONCRETO, COM 2 

(DOIS) APROVEITAMENTOS m2 R$ 74,11 m² 1.320,99 92,04 121.583,99

5.4 4347 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO, COM 

ESPAÇAMENTO DE 2,00 m ENTRE OS 

PRANCHÕES, INCLUSIVE RETIRADA DO 

MATERIAL, CONSIDERANDO-SE 5 UTILIZAÇÕES, 

PARA VALAS DE 4,00 A 7,00 m DE PROFUNDIDADE, 

PARA BUEIROS CELULARES ACIMA DE 2,20 x 2,20 

m  m2 R$ 12,37 m² 1.320,93 15,36 20.294,08

5.5 Aço CA-50 com 10,0mm

03210.8.1.4 ARMADURA de aço para estruturas em 

geral, CA-50, diâmetro até 10,0 mm, corte e dobra 

industrial, fora da obra kg 11.044,41 6,20 68.475,34

5.6 Aço CA-50 com 20,0mm

03210.8.1.5 ARMADURA de aço para estruturas em 

geral, CA-50, diâmetro 20,0 mm, corte e dobra na 

obra

kg 4.756,80 6,20 29.492,18

5.7 4374 FORNECIMENTO, LANÇAMENTO MANUAL E 

APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK 25,0 MPa 

(CONCRETO USINADO) m3 R$ 337,03 m³ 167,52 418,59 70.122,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165. Os serviços elencados indicam a execução de reservatório em 

concreto moldado in loco. Ocorre que, em visita à obra, foi observado que o 

reservatório foi executado por meio de peças pré-moldadas, o que desconfigura todo 

o orçamento do aditivo. Essa situação se mostra contrária ao que especifica os 

incisos IX e X do art. 6º da Lei 8.666/1993, por fragilizar o orçamento da obra40. 

166. Observa-se, pois, que itens de serviço como “formas comuns de 

concreto” (item 5.3) e “fornecimento, lançamento manual e aplicação de concreto” 

(item 5.7) não foram executados. O serviço de “escoramento descontínuo” (item 5.4) 

também aparenta não ter sido executado, já que não foi observado qualquer 

pranchão de escoramento na vala existente no local (vide foto 01). Já os serviços de 

                                            
40

 Dado o momento da obra, considera-se que a inserção dos serviços de construção de reservatório 
de águas pluviais já se deu a nível de Projeto Executivo, devendo o orçamento estar nele 
fundamentado.  
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“Aço CA-50” (itens 5.5 e 5.6) certamente estão sendo executados em quantidades 

inferiores à estimada, tendo em vista a adoção das peças pré-moldadas.  

167. As fotos a seguir ilustram o que foi observado: 

  

Foto 1 – Vala aberta sem escoramento. Foto 2 – Reservatório em concreto 
pré-moldado. 

   

Foto 3 – Reservatório em concreto pré-moldado. Foto 4 - Estruturas pré-moldadas 
similares observadas no Terminal 
Gama. 

 

168. Em conversa com o executor, fomos informados que todos os 

terminais de ônibus, por exigência da ADASA e da NOVACAP, terão que ter 

reservatórios similares para amortecimento das águas pluviais. Confirmando esta 

afirmação, foram encontradas peças pré-moldadas de concreto no Terminal Gama, 

similares às do Terminal Riacho Fundo II (foto 04). Vale registrar, no entanto, que as 

planilhas dos contratos dos demais terminais ainda não preveem a execução desses 

reservatórios. 

169. Nesse mesmo terminal foi observada área com plantio de grama em 
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Quant R$

Item ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS Unid Quant Preço c/BDI Preço Total
Acumulado

10ª Medição - 04/10/2014 a 03/11/2014

No Período
Saldo

1.6.2 PAISAGISMO, GRAMA, BICICLETÁRIO, DEMOLIÇÕES E LIMPEZA FINAL DA OBRA

1.6.2.1 Árvore ornamental de médio porte Jatobá ou Tarumã

02930.8.3.12 PLANTIO DE ÁRVORE ornamental Jatobá com 

altura 1,50 a 2,00 m; em cava de 80 x 80 x 80 cm UN 50,52 11,35 

61,87

ud 26,00 108,48 2.820,48 0,00 0,00 2.820,48

1.6.2.2 Árvore tipo palmácea - Palmerira Jerivá ou Falsa Latânia

02930.8.6.2 PLANTIO DE PALMEIRA Falsa Latânia com altura 

1,50 a 2,00 m, em cavas de 80 x 80 x 80 cm UN 56,85 11,35 68,20
ud 0,00 74,56 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.2.3 Plantio de grama batatais em plaquetas m² 2.191,17 5,81 12.730,69 0,00 0,00 12.730,69

mudas e de árvore tipo palmácea, enquanto a planilha contempla somente plantio de 

grama em plaquetas e apenas prevê quantitativo para o plantio de árvore Jatobá ou 

Tarumã41 (vide tabela a seguir). Ocorre que os custos desses últimos serviços são 

maiores que os dos primeiros42. A irregularidade, neste caso, está em se medir 

serviços mais caros e executar serviços de especificação diferente e preço inferior, o 

que pode caracterizar a ocorrência de superfaturamento. 

170. Registra-se que, até a Medição n.º 10, ainda não havia registro da 

medição desses serviços, conforme se observa a seguir: 

 

 

 

 

 

  

Foto 5 – Área com grama em mudas e 
plantio de palmáceas. 

Foto 6 – Área com grama em mudas. 

 

Contrato n.º 15/2013 – ST- Terminal QNR Ceilândia. 

171. Da mesma forma que o ocorrido no Terminal Riacho Fundo II, em 

                                            
41

 No caso das árvores, a planilha possui item com plantio de palmáceas, no entanto, não há previsão 
de quantitativo para este item.   

42
 Tomando como referência a tabela da NOVACAP (data-base de 04/2009), o serviço de “plantio de 

grama batatais em mudas” (n.º 4603) tem preço unitário de R$ 3,52/m², enquanto que o “plantio de 
gramas em plaquetas” (4606) tem preço unitário de R$ 4,25/m². 
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visita realizada ao Terminal QNR-Ceilândia, foi observado que os taludes do aterro 

do terminal levam gramas cujo plantio tem aspecto típico de gramas em mudas, 

enquanto a planilha contempla gramas em plaquetas.  

172. Vale registrar, no entanto, que até a Medição n.º 0943, não havia sido 

medido qualquer quantitativo do item 1.6.2.3 – “Plantio de grama batatais em 

plaquetas”. 

  

Foto 7 – Talude com grama em mudas Foto 8 – Talude com grama em mudas 

  

Foto 9 – Área com grama em mudas Foto 10 – Área com grama em mudas. 

 

173. A desconformidade entre o que foi executado e o que estava 

previsto na planilha demonstra fragilidades da fiscalização, cujas responsabilidades 

encontram-se bem delimitadas no art. 41 do Decreto Distrital n.º 32.598/2010. 

Ademais, reza o art. 113 da Lei n.º 8.666/1993 que é de responsabilidade do gestor 

comprovar a legalidade e regularidade da despesa e execução dos contratos. 

                                            
43

 Esta foi a mais recente Medição encaminhada pela UEGP, por meio do Ofício n.º 16/2015, relativo 
ao período de 04/10/2014 a 03/11/2014. 
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174. Cabe ainda ressaltar que a omissão da fiscalização em relação a 

essas ocorrências pode vir a ser interpretada como prática fraudulenta, que é 

frontalmente contrária às regras estabelecidas nas Condições Gerais do Contrato44. 

Manifestação do Auditado 

175. Em manifestação encaminhada em 17/04/2015, por meio do Ofício 

n.º 115/2015, a UEGP/SEMOB apresenta os seguintes esclarecimentos: 

“a) Em relação as constatações dos parágrafos 57 a 60, as quais se referem a 

alteração da metodologia de construção do reservatório de contenção de águas 

pluviais do Terminal Riacho Fundo II, importa observar que a concepção 

adotada foi a de peças pré-moldadas de concreto ante ao previsto em contrato, 

concreto moldado in loco. O documento em referência cita que os serviços 

"formas comuns de concreto" e "fornecimento, lançamento manual e aplicação 

de concreto" não foram executados. Entretanto, cabe salientar que esses 

serviços foram executados, porém não no local da obra (in loco), e sim na 

fábrica especializada em execução desses elementos de concreto. 

A Nota de Auditoria registra também que o serviço de "escoramento 

descontinuo" também aparenta não ter sido executado, fazendo a seguinte 

citação: "já os serviços de Aço Carbono certamente estão sendo executados em 

quantidades inferiores a estimada, tendo em vista a adoção das peças pré-

moldadas". Em virtude dos elementos pré-moldados possuírem um controle de 

qualidade mais eficiente em relação ao concreto moldado no local, geralmente 

otimizam a utilização dos materiais que compõem a estrutura. Cabe salientar 

que a alteração da metodologia executiva realmente pode suprimir alguns itens, 

bem como alterar quantidades previstas em contrato. Entretanto, deve-se frisar 

também que alteração pode ensejar em acréscimos de serviços não previstos na 

planilha contratual, neste caso pode-se citar: aluguel de equipamentos, 

içamento, transporte e carga de peças pré-moldadas. 

Informa-se que quando da elaboração dos termos de aditamento, foi adotada 

solução de concreto moldado "in loco" por ser menos oneroso do que a solução 

em pré-moldado. Entretanto, face ao tempo despendido no processo do 

                                            
44

 Vide item 60 das Condições Gerais dos Contratos n.º 15/2013 e 18/2013 - ST. 
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aditamento, os serviços puderam somente ser iniciados no período chuvoso. 

É importante destacar que alteração da metodologia se mostrou necessária face 

as condições climáticas observadas durante o período de execução desse 

reservatório. O registro fotográfico abaixo evidencia que o período chuvoso 

poderia ter impactado no andamento da obra. A solução em concreto pré-

moldado possibilitou a execução da obra, em condições adversas, propiciando 

major agilidade e segurança. 

(...) 

Registre-se ainda que as obras executadas em pré-moldados são viáveis 

quando existe uma quantidade suficiente de peças idênticas de concreto, para 

que se justifique a fabricação em série. Caso contrário, o custo de execução de 

pequenas quantidades inviabilizaria a adoção dessa metodologia construtiva. 

Diante do exposto, pode-se inferir que a alteração da metodologia construtiva 

manteve as qualidades técnicas da obra e possibilitou que a essa fosse 

executada durante o período chuvoso e, consequentemente, num prazo inferior 

em relação a outra metodologia. 

b) Em relação aos parágrafos 61 e 62, referentes ao plantio de grama e plantio 

de árvore tipo palmácea no Terminal Riacho Fundo II, nota-se que a NOVACAP, 

nos critérios de medições e as Composições de Preços Unitários - CPU - define 

as diferenças entre os serviços de plantio de grama batatais em placas do 

plantio de grama batatais em plaquetas, conforme se depreende dos quadros 

abaixo. Observa-se que a grama em placas tem preço unitário superior 

(R$9,961/m2) ao preço unitário da grama em plaquetas (R$6,43/m2). Essa 

diferença decorre basicamente da quantidade de placas (0,24,20,05cm) por 

metro quadrado, 80% e 40% de área revestida, respectivamente. 

A Nota de Auditoria indica também que o plantio foi executado em mudas, cuja 

CPU apresenta um preço unitário inferior (R$5,31/m2) em relação ao plantio de 

grama em plaquetas e, consequentemente, uma quantidade menor de mudas 

por metro quadrado, ou seja, 30% da área revestida. 

Importa ressaltar que os serviços de plantio de grama, na ocasião da vistoria 
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realizada pelos auditores desse tribunal, não estavam concluídos. Contudo, em 

atenção aos achados e proposições, informamos que será solicitada a 

reavaliação do plantio de grama aos Executores dos Contratos e a Supervisora 

da Obra e, se for o caso, identificada a necessidade e de correções, o 

Contratado será demandado para proceder aos devidos reparos. 

 

(...) 

c) Em continuidade, no que se refere as assertivas dos parágrafos 61 e 62, 

acerca do plantio de árvore tipo palmácea no Terminal Riacho Fundo II, vale 

ressaltar que os serviços de plantio de árvores também não estavam concluídos 

na ocasião das vistorias dos auditores desse tribunal, contudo, a fiscalização 

informou que o plantio de árvores do tipo Jatobá ou Tarumã serão realizados em 

conformidade com o projeto e/ou planilha contratual. As árvores do tipo 

palmáceas não serão medidas e, caso seja necessário, serão removidas. 

d) Em relação aos parágrafos 63 a 66, que tratam do plantio de grama no 

Terminal QNR Ceilândia, cabe observar os mesmos esclarecimentos já 

prestados na alínea "b", supra.” 

Posicionamento da Equipe de Auditoria 
 

Contrato n.º 18/2013 – ST- Terminal Riacho Fundo II 
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176. Em relação à execução do reservatório de águas pluviais, a 

Jurisdicionada confirma que “a concepção adotada foi a de peças pré-moldadas de 

concreto ante ao previsto em contrato, concreto moldado in loco”. Ao final, destaca 

que “a solução em concreto pré-moldado possibilitou a execução da obra, em 

condições adversas, propiciando major agilidade e segurança”. Dessa forma, a 

discussão dos demais itens relacionados à execução desse reservatório perde o 

sentido frente à confirmação expressa quanto ao processo executivo diferente da 

prevista no orçamento do contrato.  

177. Importa registrar que não há impedimento para o uso da 

metodologia de execução em concreto pré-moldado. Porém, se esta era, de fato, a 

melhor solução, no mínimo a planilha contratual (aditivo) deveria representar 

adequadamente a solução indicada45. Ressalta-se, mais uma vez, que a 

desconformidade entre o que foi executado e o que foi previsto no aditivo contratual 

desqualifica o orçamento da obra. Conforme anteriormente comentado, tal situação 

se mostra contrária ao que especifica os incisos IX e X do art. 6º da Lei n.º 

8.666/1993. 

178. Em relação ao argumento da UEGP/SEMOB de que, “quando da 

elaboração dos termos de aditamento, foi adotada solução de concreto moldado "in 

loco" por ser menos oneroso do que a solução em pré-moldado”, essa afirmação 

somente poderia ser considerada verdadeira mediante apresentação de adequada 

comparação de orçamentos que expressassem os custos de ambas as soluções, 

obviamente apuradas com base em quantitativos confiáveis. A questão é muito 

similar àquele referente à troca de solução do pavimento flexível para o pavimento 

de concreto (apresentada na sequência – Achado nº 06), pois, o que a priori 

mostrava-se vantajoso, mostrou-se danoso ao Erário. A rigor, se a empresa 

contratada executou os serviços com concreto pré-moldado é porque o orçamento 

em concreto moldado in loco, no mínimo, cobria os custos do que foi executado.  

179. No momento, a questão é muito simples de ser demonstrada, 

bastando a UEGP/SEMOB, se assim o quiser, solicitar à contratada a apresentação 

                                            
45

 Sobretudo quando se pondera que a o projeto de implantação desse reservatório foi elaborado já 
durante a execução da obra, a nível de Projeto Executivo. 
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das notas fiscais de aquisição das peças pré-moldadas, de forma a comprovar que 

os custos desta solução são ou não maiores do que o que foi orçado (concreto in 

loco).  

180. Quanto aos serviços de plantio de gramas e plantio de árvores, a 

Jurisdicionada informou que, na ocasião da vistoria realizada pelo Tribunal, eles não 

estavam concluídos. Afirmou ainda que, quanto ao primeiro, será solicitada a 

reavaliação do serviço aos Executores e a Supervisora da Obra e, se for o caso, 

identificada a necessidade de correções, o Contratado será demandado para 

proceder aos devidos reparos. Já quanto ao segundo, informou que o plantio de 

árvores do tipo Jatobá ou Tarumã será realizado em conformidade com o projeto 

e/ou planilha contratual, e que as árvores do tipo palmáceas não serão medidas e, 

caso seja necessário, serão removidas. 

181. Lembra-se, mais uma vez, que a irregularidade neste caso não está 

na solução em si, mas na possibilidade de se medir serviços mais caros e executar 

serviços de especificação diferente e a preço inferior, o que pode caracterizar a 

ocorrência de superfaturamento. Dessa forma, se a Contratada plantou árvore 

palmácea, por exemplo, em detrimento de Jatobá ou Tarumã, deve receber pelo que 

efetivamente plantou, caso a solução atenda tecnicamente a demanda do local46. 

Nesse momento, não se defende, portanto, que a empresa deixe de receber, 

tampouco que remova o que foi plantado, mas apenas que receba o valor justo pelo 

que efetivamente fez.  

182. De uma forma geral, a Jurisdicionada aparenta estar comprometida 

na resolução da questão, no entanto, ela ainda não pode ser considerada como 

superada ou sanada.   

183. Diante da manifestação apresentada quanto ao Terminal Riacho 

Fundo II, mantém-se o registro do achado. 

Contrato n.º 15/2013 – ST- Terminal QNR Ceilândia. 

184. Em relação ao plantio de gramas do Terminal Ceilândia, a 

Jurisdicionada faz referência aos mesmos esclarecimentos prestados para o 

                                            
46

 O mesmo vale para o plantio de gramas. 
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Terminal Riacho Fundo II. Da mesma forma, portanto, mantém-se o registro do 

achado.  

Causas 

185. Entende-se que a causa do presente achado se encontra, 

principalmente, nas fragilidades ou falta de controle adequado por parte da 

fiscalização. 

Efeitos 

186. Como efeito principal tem-se a possibilidade de dano ao Erário em 

decorrência das diferenças de especificações entre o que foi previsto e o que foi 

executado. 

Proposições 

187. Sugere-se: 

 Comunicar o fato aos titulares da Secretaria de Mobilidade e da 

Controladoria-Geral do Distrito Federal para adoção das providências 

cabíveis, apurando as responsabilidades pelas irregularidades apontadas, 

sem prejuízo da competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 184 

da Lei Complementar nº 840/2011 e demais legislações aplicáveis; e 

 Recomendar à SEMOB que: 

 elabore estudo, a ser incorporado ao processo administrativo das 

contratações, a fim de comparar técnica e economicamente as 

soluções de execução do reservatório de águas pluviais em concreto 

pré-moldado e em concreto moldado in loco, observando o requisito 

estabelecido no art. 12 da Lei nº 8666/93, para privilegiar a 

vantajosidade da soluções técnicas adotadas; 

 adeque as planilhas contratuais de forma a compatibilizar os seus itens 

de serviços com aqueles que foram ou serão efetivamente executados, 

efetuando a repactuação dos contratos quando necessário, 

demonstrando a justeza das modificações empreendidas por meio de 

memórias de cálculo que constem dos respectivos processos 

administrativos de medição/pagamento;  

e-DOC F25FC7F2

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F25FC7F2

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/ ?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F25FC7F2


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
 

 

 caso tenham sido realizadas medições inadequadas dos serviços 

apontados neste relatório, que seja providenciada a devida glosa nos 

próximos pagamentos, com o ressarcimento dos valores pagos a 

maior. 

Benefícios Esperados 

188. Como benefício, espera-se evitar a ocorrência de dano ao Erário. 

 

3.1.6 Achado 6 – Alterações de itens sem formalização de termo aditivo 

acarretando dano ao Erário. 

Critérios 

189. Arts. 60, 65, 113 da Lei nº 8.666/1993; art. 41 do Decreto nº 

32.598/2010; Decisão n.º 820/1997 – TCU, e Acórdãos n.ºs 1257/2004, 1321/2004, 

195/2005, todos do Plenário; Projeto executivo de pavimento em concreto; item 60 

das Condições Gerais dos Contratos n.º 16/2013 e n.º 18/2013. 

 

Análises e Evidências 

Ausência de Termo Aditivo ao Contrato 

190. Em 24/02/2014, a SHOX do Brasil Construções, responsável pelas 

obras de construção dos Terminais QNR-Ceilândia, Sobradinho II, Gama Leste e 

Riacho Fundo II47, encaminhou carta solicitando a apreciação da Secretaria de 

Estado de Transporte acerca da alteração do pavimento asfáltico para pavimento em 

concreto armado, sem acréscimo de custo aos contratos, e comprometendo-se a 

apresentar o projeto executivo da pavimentação proposta. 

191. O motivo alegado pela empresa foi a grande demanda de CBUQ em 

outras obras no DF e a pequena quantidade necessária para execução da 

pavimentação nos terminais supracitados, transformando em serviços onerosos e 

desinteressantes para empresas especializadas nesse tipo de trabalho. 

                                            
47

 A SHOX também é responsável pela construção dos Terminais Samambaia Norte e Samambaia 
Sul, no entanto, esses terminais estão atualmente em fase inicial de construção, não tendo sido 
citados na ocasião em que a carta foi encaminhada. 
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192. O Consórcio PTU-DF (Ecoplan-Skill), responsável pela fiscalização 

das obras, considerou essa proposta viável e a mesma acabou sendo aceita pela 

Jurisdicionada. 

193. A proposta de alteração do pavimento asfáltico para pavimento em 

concreto armado, sem aumento de custo do contrato, em um primeiro momento, 

afigurou-se razoável e interessante para a Administração, sobretudo quando se sabe 

que esta última solução tem maior durabilidade que a primeira.  

194. Ocorre que essa substancial alteração no projeto não foi consolidada 

por meio do devido termo aditivo ao contrato, indo em desencontro aos arts. 60 e 65 

da Lei nº 8.666/1993 e entendimentos do TCU (Decisão nº 820/1997, e Acórdãos 

1257/2004, 1321/2004, 195/2005, todos do Plenário).  Como consequência, as 

planilhas contratuais ficaram completamente descoladas e incompatíveis com a 

solução indicada pela SHOX. Mais além, os serviços executados não guardam 

qualquer correspondência com aquilo que se encontra medido, no que se refere aos 

itens correspondentes à execução do pavimento. 

 

Serviços de pavimentação executados com especificações diferentes do previsto em 
projeto executivo e em quantidades inferiores às constantes na planilha contratual. 

 

195. Aquilo que em um primeiro momento parecia trazer somente 

vantagens48, na verdade, tornou-se uma situação obscura. Não em relação à 

solução tecnológica propriamente dita, mas à equivalência do custo de uma em 

relação à outra.  

196. Conforme já comentado, é de conhecimento técnico que o custo de 

execução de um pavimento em concreto é maior que o necessário para um 

pavimento asfáltico. Diante disso, é razoável imaginar que empresa alguma 

assumiria o ônus de uma alteração desse porte. Se assim o fez, surge um indício de 

que, na verdade, os custos estimados para a solução anterior suportavam essa 

alteração, sem que se acarretasse, do ponto de vista da empresa, um desequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, situação essa avaliada no corrente achado. 

                                            
48

 Troca do pavimento rígido por pavimento asfáltico. 
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Confirmada essa tese, revela-se, como em outros casos já abordados nesse 

relatório, fragilidades nos projetos básicos das obras em análise, sobretudo quanto à 

orçamentação. 

197. A realidade ficou evidenciada quando se constatou que os serviços 

de pavimentação executados no Terminal Riacho Fundo II não estavam condizentes 

com a solução indicada no projeto executivo49 elaborado pela SHOX, já 

considerando as alterações do pavimento asfáltico para o de concreto armado. A 

figura a seguir mostra a solução indicada por essa empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198. Como se observa, o projeto especifica a seguinte estrutura de 

pavimento: 30 cm de subleito em solo compactado, 20 cm de sub-base de brita 

graduada (BGS), 20 cm de base de brita graduada (BGS) e, por fim, 20 cm de piso 

em concreto armado. 

199. No entanto, eis que o que foi encontrado em visitas realizadas em 

fevereiro/março de 201550: 

                                            
49

 O Projeto executivo do pavimento do Terminal Riacho Fundo II foi um dos poucos encaminhados 
pela UEPG/SEMOB em resposta à Nota de Auditoria n.º 01. 

50
 A visualização das camadas do pavimento no Terminal Riacho Fundo II só foi possível de ser 

realizada porque uma vala havia sido aberta para execução do reservatório de águas pluviais. 
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Foto 1 – Visão geral das camadas. 

 

Foto 2 – Detalhe das camadas abaixo do pavimento de concreto armado. Em destaque a 
diferença de coloração entre a base de BGS (cinza) e a sub-base, que deveria ser do 
mesmo material, mas que aparenta ser uma mistura solo-brita; e a ausência de lona plástica 
entre o piso e a base de BGS. 
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Foto 3 – 1ª Camada (subleito compactado): espessura medida de 9,0 cm. Espessura de 
projeto: 30 cm. 

 

Foto 4 – 2ª Camada (Sub-base BGS): material não apresenta coloração típica da BGS, 
aparentando conter solo na mistura. 
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200. A visita ao Terminal Riacho Fundo II revelou pelo menos três 

inconsistências nas camadas de pavimento executadas em comparação ao indicado 

no Projeto Executivo: 

 Espessura de sub-leito compactado de 9,0 cm, o que é 

inferior ao indicado no projeto executivo (30 cm); 

 Material da sub-base não aparenta ter coloração típica de 

uma BGS, tendo aspecto bem distinto da base de mesmo 

material. Percebe-se que há brita na mistura, no entanto, o 

material mais fino é formado por solo; 

 Ausência de lona plástica entre o piso de concreto e a base 

de BGS. 

201. Outro aspecto que chamou a atenção diz respeito à magnitude da 

área do pátio, que foi calculada, no Projeto Executivo do pavimento51, em 4.590 m², 

valor este correspondente à área de execução do pavimento em concreto armado. 

Ocorre que, com base nesse valor, percebeu-se que as áreas e volumes apurados 

como quantitativos dos serviços de pavimentação, na planilha, encontram-se 

destoantes, conforme será explicitado na sequência. 

202. Com base no que foi constatado em campo e no valor da área 

indicada no projeto executivo, buscou-se avaliar se o custo da solução executada 

(pavimento de concreto) condizia com a magnitude dos valores previstos 

originalmente na planilha (pavimento asfáltico). 

203. Para tanto, na sequência, dispõem-se os serviços de pavimentação 

previstos na planilha contratual: 

                                            
51

 Segundo medições realizadas na planta do projeto de pavimentação a área de pátio de 4.590 m² 
abrange os boxes, pátio de estocagem e área de circulação interna. 
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204.  Pelo que se vê, previa-se um total de R$ 958.457,37 somente para 

a execução das camadas do pavimento, do subleito ao piso asfáltico e de concreto 

armado52. 

205. Voltando-se aos quantitativos: a área do pátio de 4.590 m² 

                                            
52

 Já havia previsão de um pequeno quantitativo de pavimento em concreto na planilha, 
correspondente, possivelmente, aos boxes de paradas dos ônibus. 

2.4 VIAS E ACESSOS

2.4.1 SUB LEITO

2.4.1.1 Regularização e compactação do subleito m² 10.303,30 3,91 40.285,90

Total do Sub-ítem  2.4.1 R$ 40.285,90

2.4.2 SUB BASE (BRITA GRADUADA ESP.20,0)

2.4.2.1 Sub-base ou base de brita graduada m³ 2.026,22 129,61 262.618,37

2.4.2.2 Transp. De usinados a frio com dist. Até 5,0km, inclusive carga e 

descarga
m³ 2.026,22 8,39 16.999,98

2.4.2.3 Momento extraordinário de transp. De usinados a frio, para dist. 

Além de 5,0km
m3.km 32.419,52 0,98 31.771,12

Total do Sub-ítem  2.4.2 R$ 311.389,47

2.4.3 BASE (BRITA GRADUADA ESP.15,0)

2.4.3.1 Sub-base ou base de brita graduada m³ 1.474,46 129,61 191.104,76

2.4.3.2 Transp. De usinados a frio com dist. Até 5,0km, inclusive carga e 

descarga
m³ 1.474,46 8,39 12.370,71

2.4.3.3 Momento extraordinário de transp. De usinados a frio, para dist. 

Além de 5,0km
m3.km 23.591,36 0,98 23.119,53

Total do Sub-ítem  2.4.3 R$ 226.595,00

2.4.4 IMPRIMAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ALSFÁLTICA (ESP.4,0+6,0 BINDER)

2.4.4.1 Imprimação ou pintura de ligação, inclusive CM-30 m² 9.356,20 4,72 44.161,26

2.4.4.2 Imprimante 30cm t 14,69 0,00 0,00

2.4.4.3 Concreto betuminoso usinado a quente, inclusive CAP 50/70, 

espalhamento e compactação
m³ 372,23 542,32 201.867,77

2.4.4.4 Transp. De concreto betuminoso usinado a quente dist. De até 

5,0km inclusive carga e descarga
m² 372,23 8,39 3.123,01

2.4.4.5 Momento extraordinário de transp. De concreto betuminoso 

usinado a quente, p/ dist. Além de 5,0km
m3.km 5.955,68 2,07 12.328,25

2.4.4.6 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 t 56,28 0,00 0,00

Total do Sub-ítem  2.4.4 R$ 261.480,29

%  Parcial

2.4.5 PAVIMENTO RÍGIDO (ESP.20,0)

2.4.5.1 Execução de pav. Rígido de concr. Com 20,0cm de esp., 

concr.usinado FCK 25Mpa
m² 1.143,61 103,80 118.706,71

Total do Sub-ítem  2.4.5 R$ 118.706,71

TOTAL 958.457,37

Item ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS Unid Quant Preço c/BDI Preço Total
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corresponde à área do pavimento em concreto que é suportada pelas camadas de 

base e sub-base de BGS e pelo subleito compactado. Observa-se que essa área é 

bem limitada pelas vias locais, pela área do terminal propriamente dito, jardins (área 

gramada) e outras interferências. Dessa forma, está superestimada a área prevista 

para a regularização do subleito (10.303,30m²), que deveria ser na mesma ordem de 

grandeza da área do pátio (4.590 m²).  

206. Mais além, tomando esse valor como referência, o volume de base 

de BGS53 deveriam ser de 918 m³; o que também afetaria os serviços de “Transporte 

de usinados” e “Momento extraordinário de transporte de usinados”54, cujos 

quantitativos passariam a ser respectivamente, 918 m³ e 14.688 m³Km.  

207. No caso da sub-base, o ajuste das quantidades dos serviços 

relacionados se dará mais adiante.  

208. Na sequência, os serviços de imprimação e pavimentação asfáltica 

teriam seus quantitativos zerados, dado que se optou pelo pavimento em concreto. 

Por outro lado, somente o serviço de execução do pavimento rígido teria um 

acréscimo de área, passando de 1.143,61 m², para 4.590 m².  

209. Além dos aspectos de quantidade, não se pode esquecer as 

inconsistências anteriormente citadas que remetem à execução de serviços de 

pavimentação com material de qualidade inferior (sub-base com presença de solo na 

mistura) ou em condição inferior do que foi especificado (espessura do subleito 

compactado de 9,0 cm, enquanto o projeto previa 30 cm). 

210. No primeiro caso, dado o aspecto da sub-base ser completamente 

distinto da base de BGS, sendo possível constatar a presença de solo na mistura, 

considerou-se que aquela camada seria composta, na verdade, de solo-brita. 

Amparando esse entendimento, destacam-se algumas fotos tiradas durante 

execução da sub-base do Terminal Samambaia Norte, em que ficou registrado o 

                                            
53

 Considerando a espessura de 20 cm (0,20 m) de base ou sub-base de BGS, o quantitativo de cada 
uma dessas camadas deveria ser: 4.590 m² x 0,20 m = 918 m³. 

54
 Momento extraordinário de transporte de usinados = 918 m³ x 16 Km = 14.688 m³xKm. A DMT de 

16 Km encontra-se prevista na planilha (obtida pela divisão entre os quantitativos dos serviços de 
“momento extraordinário”, em m³xKm, e o de “sub-base ou base”, em m³). Cabe registrar que 
atualmente existe o entendimento de que, em obras urbanas, não se remunera mais o transporte de 
brita. 
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momento em que volumes de solo eram lançados sobre a camada de brita, 

indicando tratar-se de mistura executada na pista.  

 

 

  

Fotos 1 a 4 – Execução de sub-base no Terminal Samabaia Norte – com mistura solo-brita 

executada na pista. 

 

211. Há nisso um agravante: a execução da sub-base em solo-brita no 

Terminal Samambaia Norte, confirmada no Terminal Riacho Fundo II, pode indicar 

uma padronização do uso desse material em todos os demais terminais executados 

pela SHOX. Para fins de comparação, adotando como referência os preços unitários 

da NOVACAP (data-base: 04/2009), tem-se que enquanto o serviço de “sub-base de 

BGS” (cód. 4214) tem um preço unitário de R$ 136,94/m³, a “sub-base solo-brita, 

com 30% de brita, com mistura na pista” (cód. 4213) tem um custo de R$ 45,11/m³. 
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212. Para fins do ajuste proposto, considerando o desconto global dado 

pela SHOX em sua proposta55, adotou-se como preço unitário da sub-base solo-brita 

o valor56 de R$ 43,68/m³. 

213. Além disso, voltando-se aos ajustes de quantitativos realizados 

anteriormente, analogamente ao serviço de “base de BGS”, a sub-base de “solo-

brita” também se reduz para 918 m³. No entanto, a quantidade de brita a ser 

transportada é menor, já que a CPU da NOVACAP (cód. 4213) indica que para cada 

m³ de sub-base são utilizados 0,40 m³ de brita. Com isso, os quantitativos dos 

serviços de “Transporte de usinados”57 e “Momento extraordinário de transporte de 

usinados”58 passariam a ser, respectivamente, 367,20 m³ e 5.875,20 m³xKm. 

214. No segundo caso, quanto à execução do subleito compactado, o 

quantitativo, medido em m², corresponderia à área do pátio, objeto de ajuste 

sugerido anteriormente de 10.303,30m² para 4.590 m². Mais além, segundo as 

especificações da NOVACAP, o subleito deve ter, após a compactação, uma 

espessura de ordem de 15 cm. A espessura encontrada foi 9,0 cm, e a 

recomendada pelo Projeto, 30 cm.  

215. A execução do subleito com espessura menor do que a 

recomendada em projeto e do que a indicada nas especificações da NOVACAP 

reforçam a necessidade de correção do preço unitário do serviço, já que o 

quantitativo não pode ser alterado por esse motivo, pois corresponde à área de 

projeção do terreno onde será executado o pavimento, já tendo sido ajustada 

anteriormente ao se adotar a área do pátio de 4.590 m² indicada no Projeto 

Executivo. 

216. Prosseguindo-se na análise, constatou-se que o preço unitário 

contratado é de R$ 3,91/m² contra R$ 2,02/m², orçado pela Administração. Trata-se 

                                            
55

 (a) Orçamento de referência: R$ 2.986.193,32. (b) Proposta da SHOX: R$ 2.891.242,74. Redução 
de 0,9682 (b/a). 

56
 R$ 45,11/ m³ x  0,9682 = R$ 43,68/m³. Ref: NOVACAP (cód. 4213 da NOVACAP, data-base: 

04/2009). Aqui não se está discutindo se o preço é compatível com o preço de mercado. Utilizou-se 
da tabela-referência utilizada no procedimento licitatório para manter-se coerência no orçamento. 

57
 Transporte de usinados = 918 m³ x 0,40 = 367,20 m³.  

58
 Momento extraordinário de transporte de usinados = 918 m³ x 0,40 x 16 Km = 5.875,20m³xKm.  
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de um preço maior, talvez porque o preço orçado corresponderia apenas à execução 

de uma camada de 15 cm, enquanto que o preço contratado, quase o dobro do 

primeiro, já abarcaria uma espessura de 30 cm. Portanto, de forma conservadora, 

propõe-se a correção do valor contratado para a mesma magnitude do valor orçado, 

já que a espessura executada foi inferior a 15 cm, sem esquecer o desconto global 

ofertado pela SHOX. Sendo assim, propõe-se o ajuste do preço unitário do serviço 

de “regularização e compactação de subleito”59 de R$ 3,91/m² para R$ 1,96/m². 

217. Já a ausência de lona plástica entre o piso de concreto armado e a 

base de BGS não foi considerada nesses cálculos por não ter sido executada pela 

contratada nem paga pela Administração. Fica, no entanto, o registro dessa 

irregularidade, que, certamente, poderá comprometer a qualidade do pavimento, 

reduzindo a sua vida útil.  

218. Considerando todas essas ponderações, tem-se o seguinte 

resultado: 

                                            
59

 R$ 2,02/m² x 0,9682 = R$ 1,96/m³. O ajuste proposto decorre do fato de que o serviço executado 
se deu com espessura inferior à indicada em projeto, de forma que se faz necessário o ajuste de seu 
preço unitário. Reforça-se aqui que não se está discutindo se o preço é compatível com o preço de 
mercado.  
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219. Em resumo, considerando aquilo que foi executado pela empresa 

contratada e constatado in loco, bem como as informações registradas em Projeto 

Executivo elaborado pela contratada, o montante total a ser pago deveria ser de R$ 

675.453,39, enquanto que a planilha contratada previa um montante de R$ 

958.457,37. Ou seja, configura-se um prejuízo ao Erário de R$ 283.003,9860. 

                                            
60

 A 10ª Medição, relativa ao período de 04/10/2014 a 03/11/2014 registra que todos os serviços 

2.4 VIAS E ACESSOS

2.4.1 SUB LEITO

2.4.1.1 Regularização e compactação do subleito m² 4.590,00 1,96 8.996,40

Total do Sub-ítem  2.4.1 R$ 8.996,40

2.4.2 SUB BASE (SOLO BRITA ESP.20,0)

2.4.2.1 Sub-base ou base solo-brita m³ 918,00 43,68 40.098,24

2.4.2.2 Transp. De usinados a frio com dist. Até 5,0km, inclusive carga e 

descarga
m³ 367,20 8,39 3.080,81

2.4.2.3 Momento extraordinário de transp. De usinados a frio, para dist. 

Além de 5,0km
m3.km 5.875,20 0,98 5.757,70

Total do Sub-ítem  2.4.2 R$ 48.936,75

2.4.3 BASE (BRITA GRADUADA ESP.20,0)

2.4.3.1 Sub-base ou base de brita graduada m³ 918,00 129,61 118.981,98

2.4.3.2 Transp. De usinados a frio com dist. Até 5,0km, inclusive carga e 

descarga
m³ 918,00 8,39 7.702,02

2.4.3.3 Momento extraordinário de transp. De usinados a frio, para dist. 

Além de 5,0km
m3.km 14.688,00 0,98 14.394,24

Total do Sub-ítem  2.4.3 R$ 141.078,24

2.4.4 IMPRIMAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ALSFÁLTICA (ESP.4,0+6,0 BINDER)

2.4.4.1 Imprimação ou pintura de ligação, inclusive CM-30 m² 0,00 4,72 0,00

2.4.4.2 Imprimante 30cm t 0,00 0,00 0,00

2.4.4.3 Concreto betuminoso usinado a quente, inclusive CAP 50/70, 

espalhamento e compactação
m³ 0,00 542,32 0,00

2.4.4.4 Transp. De concreto betuminoso usinado a quente dist. De até 

5,0km inclusive carga e descarga
m² 0,00 8,39 0,00

2.4.4.5 Momento extraordinário de transp. De concreto betuminoso 

usinado a quente, p/ dist. Além de 5,0km
m3.km 0,00 2,07 0,00

2.4.4.6 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 t 0,00 0,00 0,00

Total do Sub-ítem  2.4.4 R$ 0,00

2.4.5 PAVIMENTO RÍGIDO (ESP.20,0)

2.4.5.1 Execução de pav. Rígido de concr. Com 20,0cm de esp., 

concr.usinado FCK 25Mpa
m² 4.590,00 103,80 476.442,00

Total do Sub-ítem  2.4.5 R$ 476.442,00

TOTAL 675.453,39

Item ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS Unid Quant Preço c/BDI Preço Total
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220. Conforme anteriormente comentado, a alteração da solução de 

pavimento asfáltico para pavimento de concreto deu-se em todas os terminais. O 

Terminal Riacho Fundo II serviu como modelo de aferição, indicando que os serviços 

executados não estão em conformidade com o que se encontra previsto em projeto 

executivo. Além disso, ficou demonstrado que o custo total para execução do 

pavimento asfáltico, originalmente previsto na planilha orçamentária, supera o custo 

da estrutura executada pela SHOX, causando dano ao Erário. 

221. Conforme anteriormente comentado, como a SHOX é responsável 

pela Construção de outros terminais, quais sejam: Terminais QNR-Ceilândia, 

Sobradinho II, Gama Leste, Samambaia Norte e Samambaia Sul, é forçoso 

reconhecer que as irregularidades executivas constatadas no Terminal Riacho 

Fundo II podem muito bem estar presentes nos demais Terminais cujos serviços de 

pavimentação já tenham sido executados61. 

222. Com base nas constatações e considerações realizadas para o 

Terminal Riacho Fundo II, repetiu-se o cálculo62 do dano Erário para o Terminal 

Gama Leste, por ser o único dentre os anteriormente citados que teve encaminhado 

o seu Projeto Executivo do Pavimento Estrutural Armado. Mesmo assim, cabe 

registrar, que a qualidade do projeto apresentado é questionável. Isso porque o 

arquivo enviado pela UEGP, apesar de ser nominalmente referente ao Terminal 

Gama Leste, apresenta em seu carimbo o registro do Terminal Riacho Fundo II. 

Inclusive, em suas observações e resumos, faz o registro do mesmo valor de área 

de pátio constante naquele Terminal (4.590 m²), apesar da área executada ser bem 

diferente63. 

223. Dada essa inconsistência e, mais uma vez, em favor da empresa 

contratada, fez-se a medição da área de execução do pavimento de concreto 

                                                                                                                                        
relativos à execução de vias e acessos já foram medidos. 

61
 São eles: Terminais QNR-Ceilândia, Sobradinho II, Gama Leste. Os Terminais Samambaia Sul e 

Samambaia Norte ainda estão em fase de execução da terraplenagem e serviços iniciais da 
pavimentação. 

62
 Mesmos materiais e espessuras de camadas executadas.  

63
 As visitas às obras dos Terminais mostram que a pista de acesso dos ônibus ao Terminal Gama 

Leste é mais extensa que em Riacho Fundo II. Ademais, o primeiro conta com área para 
estacionamento de veículos, que não foi observado neste último. 
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TERMINAL DE ÔNIBUS URBANOS GAMA LESTE

Preço c/ BDI

24%

2.4 VIAS E ACESSOS

2.4.1 SUB LEITO

2.4.1.1 Regularização e compactação do subleito m² 17.094,12 3,91 66.838,00 7.180,00 2,37 17.016,60

Total do Sub-ítem  2.4.1 66.838,00 17.016,60

2.4.2 SUB BASE (BRITA GRADUADA ESP.20,0)

2.4.2.1 Sub-base ou base de brita graduada m³ 8.327,07 160,47 1.336.244,92 1.436,00 46,28 66.458,08

2.4.2.2 Transp. De usinados a frio com dist. Até 5,0km, 

inclusive carga e descarga m³ 8.327,07 8,40 69.947,39 574,40 8,40 4.824,96

2.4.2.3 Momento extraordinário de transp. De usinados a frio, 

para dist. Além de 5,0km m3.km 208.176,75 0,99 206.094,98 14.360,00 0,99 14.216,40

Total do Sub-ítem  2.4.2 1.612.287,29 85.499,44

2.4.3 BASE (BRITA GRADUADA ESP.15,0)

2.4.3.1 Sub-base ou base de brita graduada m³ 2.300,34 160,47 369.135,56 1.436,00 160,47 230.434,92

2.4.3.2 Transp. De usinados a frio com dist. Até 5,0km, 

inclusive carga e descarga m³ 2.300,34 8,40 19.322,86 1.436,00 8,40 12.062,40

2.4.3.3 Momento extraordinário de transp. De usinados a frio, 

para dist. Além de 5,0km m3.km 57.508,50 0,99 56.933,41 35.900,00 0,99 35.541,00

Total do Sub-ítem  2.4.3 445.391,83 278.038,32

2.4.4 IMPRIMAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ALSFÁLTICA (ESP.4,0+6,0 BINDER)

2.4.4.1 Imprimação ou pintura de ligação, inclusive CM-30 m² 14.508,96 4,72 68.482,29 0,00 4,72 0,00

2.4.4.2 Imprimante 30cm t 22,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.4.3 Concreto betuminoso usinado a quente, inclusive CAP 

50/70, espalhamento e compactação m³ 739,29 542,63 401.160,93 0,00 542,63 0,00

2.4.4.4 Transp. De concreto betuminoso usinado a quente dist. 

De até 5,0km inclusive carga e descarga m² 739,29 8,40 6.210,04 0,00 8,40 0,00

2.4.4.5 Momento extraordinário de transp. De concreto 

betuminoso usinado a quente, p/ dist. Além de 5,0km m3.km 18.482,25 2,07 38.258,26 0,00 2,07 0,00

2.4.4.6 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 t 111,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Sub-ítem  2.4.4 514.111,52 0,00

2.4.5 PAVIMENTO RÍGIDO (ESP.20,0)

2.4.5.1 Execução de pav. Rígido de concr. Com 20,0cm de 

esp., concr.usinado FCK 25Mpa

4565 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO 

CONCRETO USINADO FCK 25,0MPa - 10 cm DE 

ESPESSURA, m2 R$ 69,76

INCLUSIVE FORMAS, COLOCAÇÃO DE FERROS 

DE LIGAÇÃO, SELANTE BETUMINOSO E 

COLCHÃO

DE AREIA DE 5,00 cm m² 1.118,83 103,86 116.201,68 7.180,00 103,86 745.714,80

Total do Sub-ítem  2.4.5 116.201,68 745.714,80

Total R$) 2.754.830,32 1.126.269,16

Diferença (R$)

SUB BASE (SOLO BRITA ESP.20,0)

1.628.561,16

BASE (BRITA GRADUADA ESP.20,0)

Contrato Ajustado

Quant Preço TotalPreço c/ BDIItem Especificação dos Serviços Unid Quant Preço Total

armado diretamente no desenho do projeto, o que resultou em 7.180 m². Esse valor 

foi adotado para o cálculo do dano ao Erário que se mostra disposto na sequência64.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
64

 As diferenças, neste caso, são: (i) DMT de 25 Km; (ii) desconto da proposta da SHOX em relação 
ao valor orçado pela Administração é de 2,03% (K = 0,9797); (iii) “Regularização e Compactação de 
subleito” a R$ 2,42/m² (orçado pela administração) x 0,9797 = R$ 2,37/m²; (iv) Serviço de sub-base 
solo-brita 4213 da NOVACAP (data-base de 10/2011) = 47,24 x 0,9797 = R$ 46,28/m³ 
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224. O valor do prejuízo ao Erário calculado para o Terminal Gama Leste 

é de R$ 1.628.561,16. 

225. A magnitude do dano apurado no Terminal Gama Leste indica a 

necessidade de comprovação do que realmente foi executado em todos os contratos 

de construção de terminais de ônibus no âmbito de PTU-BID, tanto aqueles sob 

responsabilidade da SHOX, quanto aqueles sob responsabilidade da Engemil65. 

226. As irregularidades registradas neste achado reforçam ainda mais as 

evidências de fragilidades da fiscalização exercida pela Administração, cujas 

responsabilidades encontram-se bem definidas no art. 113 da Lei nº 8.666/1993 e no 

art. 41 do Decreto nº 32.598/2010. 

227. Ademais, essas irregularidades, que resultaram em dano ao Erário, 

podem ser entendidas como práticas fraudulentas66 causadas por iniciativa da 

contratada e/ou por omissão da fiscalização, as quais são terminantemente 

proibidas pela item 60 das Condições Gerais dos Contratos n.º 16/2013 (Gama 

Leste) e 18/2013 (Terminal Riacho Fundo II). 

Manifestação do Auditado 

228. A UEGP/SEMOB, por meio do seu Ofício n.º 115/2015, apresentou 

os seguintes esclarecimentos: 

“Em relação a execução do serviço de pavimentação, a Nota de Auditoria 

registra que a execução da camada regularização do subleito no Terminal 

Riacho Fundo II não estava com a espessura condizente com o especificado no 

projeto executivo elaborado pela SHOX, qual seja, 30 cm, uma vez que na 

vistoria realizada no Terminal Riacho Fundo II identificou-se que o subleito foi 

executado com uma camada de espessura de 9 cm. 

Nota-se, conforme planilha contratual, que este serviço deve ser medido em 

metros quadrados, evidenciando que a forma correta de aprovação do serviço é 

                                            
65

 Terminais Recanto das Emas I e Recanto das Emas II. 

66
 Segundo item 60 das Condições Gerais do Contrato, uma prática fraudulenta é qualquer ato ou 

omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente enganar uma parte para obter 
benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação. 
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por meio do controle tecnológico de compactação. Pode-se observar também 

que a composição unitária de nº 4201 da NOVACAP, bem como a especificação 

técnica desse serviço contida no edital, ilustradas abaixo, não preveem 

fornecimento de material para regularização do subleito e também não 

estabelecem espessura de camada. 

“Especificação Técnica do Subleito: 

- Deverá ser regularizado e compactado. Os materiais utilizados para o subleito 

serão do próprio subleito, removendo toda a vegetação e matéria orgânica; 

- Controle tecnológico será feito no mínimo com dois ensaios de compactação e 

umidade e pelo menos um ensaio de característica (limite de liquidez, 

plasticidade e CBR). 

- O controle geométrico e nivelamento serão feitos conforme nota de serviço 

aprovada com tolerância máxima de mais ou menos 3 cm." 
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Por essa razão, depreende-se que a forma apropriada de avaliação da 

qualidade desses serviços é o controle tecnológico de compactação, o qual 

comprovaria que subleito foi executado dentro dos parâmetros de projeto. Infere-

se, também, que a medição deve ser realizada com base no levantamento 

topográfico da área pavimentada. 

Em relação ao material utilizado na sub-base, especificado em projeto como 

BGS, os auditores indicaram, por meio de registro fotográfico no Terminal 

Samambaia Norte, que foi utilizada uma mistura solo-brita na camada. 

Entretanto, registre-se que durante a execução desse serviço, ocorreu a troca 

das correspondências anexas (e-mails entre a executora/supervisora/contratada) 

solicitando a substituição desse material. 

Sobre as diferenças detectadas nos quantitativos das áreas e dos volumes que 

correspondem ao item - Vias de Acesso - das planilhas contratuais, informamos 

que serão feitos levantamentos dos serviços de pavimentação em todos os 

Terminais, levando-se em consideração os projetos executivos, medições, 

memórias de cálculo, para avaliação quanto a necessidade de correção das 

medições efetuadas.” 

 
Posicionamento da Equipe de Auditoria 

229. Inicialmente, a UEGP/SEMOB se posiciona quanto ao subleito 

compactado, argumentando que o serviço correspondente deve ser medido em 

metros quadrados, e que a forma correta de aprovação é por meio do controle 

tecnológico de compactação. Além disso, faz referências à CPU n.º 4201 da 

NOVACAP, bem como à especificação técnica contida no edital, argumentando que 

eles não preveem fornecimento de material para regularização do subleito e também 

não estabelecem espessura de camada. 

230. De fato, o caderno de especificações técnicas contido no Edital não 

delimita uma espessura para o subleito compactado. No entanto, o fato de a 

espessura não estar delimitada naquele documento não significa dizer que não se 

deve ter um controle desta variável na execução do serviço. Conforme já 
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evidenciado ao longo deste relatório, as fragilidades do Projeto Básico, aí incluído o 

orçamento, as especificações e plantas, respondem como causa de praticamente 

todos os achados deste Relatório, de modo que não se pode confiar tão somente no 

que está no Caderno de Especificações Técnicas do Edital67.  

231. Importa lembrar que o serviço em questão encontra-se baseado na 

CPU n.º 4201 da NOVACAP, a qual tem sua especificação técnica própria68. Na 

sequência, transcrevem-se alguns trechos esclarecedores desse documento: 

“5.3. Compactação (...) 

5.3.2. No caso de cortes deverão ser atendidos os seguintes requisitos: 

a) A camada superficial final do subleito resultante após o corte deverá ser escarificada e 

destorroada numa espessura mínima de 15 cm; (...) 

c) O material aerado ou umedecido e homogeneizado em toda a largura do leito deverá, após 

a compactação, ter uma espessura da ordem de 15 cm. 

5.3.3. No caso dos aterros deverão ser atendidos os seguintes requisitos:  

(...) 

c) O material aerado ou umedecido e homogeneizado será distribuído de forma regular e 

uniforme em toda a largura do leito, de tal forma que após a compactação, sua espessura 

máxima seja de 20 cm; (...) 

9- MEDIÇÃO  

A medição só será aceita pela fiscalização quando os laudos do laboratório da 

NOVACAP atestarem que as espessuras, densidades e graus de compactação e outros 

itens estiverem em conformidade com esta especificação e com o projeto.  

Para fins de pagamento, medido pela área trabalhada, conforme Critério de Medição e 

Pagamento da NOVACAP. Quando a média for inferior à espessura de projeto, será 

considerado como espessura da camada a média determinada e quando a média for superior 

será considerada a espessura do projeto. 

No preço unitário deverão estar incluídas todas as despesas de aquisição, escavação, carga, 

transporte, descarga, espalhamento e compactação, bem como as de administração, despesas 

                                            
67

 Se assim fosse, as camadas de base e sub-base estariam todas irregulares, já que as 
especificações indicavam a utilização de cascalho laterítico, enquanto o orçamento e as medições 
registram a execução de BGS (vide comentário do § 101). 

68
 Especificação técnica para regularização e compactação do subleito - ESP 14, aprovada em 

Decisão da Diretoria Colegiada, Sessão nº 4.024, de 20/09/2012. 
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indiretas, encargos diversos, etc.” (grifo não original) 

232. Observa-se, pois, que os serviços de compactação do subleito 

exigem espessuras mínimas de camadas69. Ademais, deve ser observada, para fins 

de aceitação das medições, que as espessuras executadas estejam em 

conformidade com as especificações e com o projeto. 

233. Sendo assim, não há como a fiscalização ignorar a espessura de 30 

cm de camada de subleito compactado que se encontra definida no Projeto 

Executivo da Pavimentação, o qual foi encaminhado pela própria Jurisdicionada a 

este Tribunal, conforme já registrado na análise inicial deste Núcleo.  

234. Não há como acatar, portanto, as justificativas apresentadas quanto 

ao serviço de regularização e compactação de subleito. 

235. No caso da sub-base de BGS, a UEGP/SEMOB informa ter trocado 

informações com a supervisora e executora solicitando a troca desse material. No 

entanto, cabe registrar que os e-mails constantes em anexo à sua manifestação 

tratam somente do caso do Terminal Samambaia Norte, que ainda está em 

execução, mas não aborda o Terminal Riacho Fundo II ou qualquer outro terminal. 

236. Ademais, no e-mail datado de 15 de janeiro de 2015, comenta-se de 

amostra coletada no Terminal Samambaia Norte e de investigação quanto ao 

atendimento à Norma DNIT 141/2010-ES70 e às especificações do DFTRANS. No 

entanto, por se tratar de serviço de sub-base em brita graduada, fundamentada na 

CPU de n.º 4214, não se deve olvidar a correspondente especificação da 

NOVACAP71 (ESP 05). Já as especificações do DFTRANS, que são aquelas 

contidas no Edital, mostram-se incompatíveis com o serviço orçado, já que se 

referem a base e sub-base em solo laterítico, conforme já comentado anteriormente. 

237. Portanto, a questão da sub-base de BGS permanece ainda 

pendente de maiores esclarecimentos e definições. Além dos aspectos do controle 

de qualidade do serviço, é preciso ficar claro qual foi o material ou mistura 

                                            
69

 Espessuras de 15 cm para cortes e 20 cm para aterros. 

70
 Que tem por objetivo estabelecer a sistemática a ser empregada na execução de camada de base, 

quando empregados solos estabilizados granulometricamente. 

71
 Especificação técnica para execução de sub-base e base de brita graduada (BGS) – ESP 05. 
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efetivamente aplicado na sub-base de todos os terminais, a fim de que a 

Administração pague o preço justo pelo que foi efetivamente executado.  

238. Sobre a ausência de lona plástica entre o piso de concreto e a base 

de BGS, a Jurisdicionada não apresentou justificativas, lembrando que a ausência 

deste material pode comprometer a qualidade e a vida útil do pavimento de concreto 

armado. 

239. Por fim, quanto às diferenças nos quantitativos de áreas e volumes 

que foram levantadas para apuração do dano ao Erário, a Jurisdicionada limita-se a 

informar que serão feitos levantamentos dos serviços de pavimentação em todos os 

terminais, levando-se em consideração os projetos executivos, medições e 

memórias de cálculo, para avaliação quanto à necessidade de correção das 

medidas efetuadas. 

240. Dessa forma, por hora, mantém-se todo entendimento registrado na 

análise inicial, lembrando que o cálculo do prejuízo ao Erário limitou-se aos 

Terminais Riacho Fundo II e Gama Leste, pois naquele momento, não se dispunha 

dos Projetos Executivos de Pavimentação dos demais terminais. 

 

Causas 

241. São causas do presente achado: falhas na gestão do contrato, 

falhas da fiscalização, possível má-fé da empresa contratada e deficiências nos 

projetos executivos. 

 

Efeitos 

242. Como efeitos, tem-se o prejuízo ao Erário de R$ 283.003,98 na 

execução do Terminal Riacho Fundo II, e de R$ 1.628.561,16 na execução do 

Terminal Gama Leste, além de provável prejuízo nos outros terminais executados 

pela mesma empresa. 

 
Proposições 
243. Sugere-se: 

 Comunicar o fato aos titulares da Secretaria de Mobilidade e da 
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Controladoria-Geral do Distrito Federal para adoção das providências 

cabíveis, apurando as responsabilidades pelas irregularidades apontadas, 

sem prejuízo da competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 184 

da Lei Complementar nº 840/2011 e demais legislações aplicáveis; e 

 Recomendar à SEMOB que: 

 para todos os contratos de construção de terminais de ônibus do PTU-

BID, certifique-se da regularidade dos quantitativos dos serviços de 

pavimentação que foram ou estão sendo efetivamente executados, 

juntando, nos respectivos processos administrativos, necessariamente: 

(a) resultados de sondagem e outros ensaios com vistas a comprovar 

as espessuras das camadas do pavimento executadas, bem como o 

tipo de material utilizado; (b) memoriais descritivos e memórias de 

cálculo dos quantitativos e projetos executivos completos com o 

registro dos nomes dos responsáveis pela sua elaboração; 

 repactue os contratos por meio dos devidos termos aditivos com vistas 

à regularização da alteração da solução do pavimento asfáltico para 

pavimento em concreto armado, justificando detalhadamente todas as 

alterações, fazendo uso das informações solicitadas no item anterior; 

 providencie a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente, 

referente ao dano apontado nesta análise para os Contratos n.º 

16/2013 e n.º 18/2013 e aos pagamentos impróprios de mesma 

natureza porventura ocorridos no âmbito das obras dos demais 

terminais. 

 

Benefícios Esperados 

244. Como benefícios, espera-se que ocorra: a regularização dos 

contratos, a recuperação dos valores pagos a maior pela Administração e a 

prevenção de novas ocorrências desse tipo. 
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3.1.7 Achado 7 – Aditivos contratuais em porcentual superior ao estabelecido 

na lei. 

Critério 

245. Art. 65 da Lei nº 8666/93; Decisão nº 5747/2010-TCDF; Decisão n.º 

215/1999-TCU; Acórdãos n.ºs 2206/2006, 1080/2008, 1192/2009, 749/2010, 

15599/2010, 2819/2011 e 2530/2011, todos do Plenário do TCU; REsp nº 

1.021.851/SP – STJ. 

 

Análises e Evidências 

 

Contrato n.º15/2013 – ST – Terminal QNR Ceilândia 

246. As obras desse Terminal tiveram um acréscimo de valor de R$ 

810.882,96, passando de R$ 3.266.247,08 para R$ 4.077.130,04 (aumento de 

24,83%). Esse valor foi apurado considerando-se acréscimos de itens e de 

quantitativos de serviços no total de R$ 1.080.932,09, bem como supressões no 

montante de R$ 270.049,12. 

 

Contrato n.º 17/2013 – ST – Terminal Sobradinho II 

247. As obras desse Terminal tiveram um acréscimo de valor de R$ 

689.163,19, passando de R$ 2.759.358,03 para R$ 3.448.521,22 (aumento de 

24,98%). Esse valor foi apurado considerando-se acréscimos de itens e de 

quantitativos de serviços no total de R$ 743.563,03, bem como supressões no 

montante de R$ 54.399,84. 

248. Ocorre que esse método de cálculo com compensação é tido como 

inadequado pelo TCDF (Decisão nº 5747/2010) e pelo TCU (Acórdãos n.ºs 

1080/2008, 1192/2009, 749/2010, 15599/2010, 2819/2011 e 2530/2011, todos do 

Plenário).  

249. Segundo essa jurisprudência, o limite de aditamento é de 25%72 e 

deve considerar individualmente os acréscimos e as supressões, vedada a 

                                            
72

 Salvo casos de reforma de edifício ou de equipamento, conforme § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993, 
ou situações excepcionalíssimas, observadas as condições definidas na Decisão n.º 215/1999 – TCU. 
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possibilidade de compensação entre um e outro percentual. Com base nesse 

entendimento, os porcentuais de aditivos ultrapassam o limite legal. 

250. Como agravante, vale registrar ainda que esses cálculos também 

não consideram as alterações decorrentes da mudanças da solução em pavimento 

asfáltico para pavimento de concreto armado que ocorreram em todos os terminais. 

Caso se considere a adequada formalização dessas alterações, o porcentual de 

aditamento ultrapassará, e muito, o limite de 25%. 

 

Manifestação do Auditado 

251. Em manifestação encaminhada em 10/04/2015, por meio do Ofício 

n.º 110/2015, a UEGP/SEMOB argumenta que ampla maioria da doutrina nacional 

defende que os limites em questão não se aplicam às eventuais alterações 

qualitativas como o caso dos acréscimos e supressões verificadas nos processos 

objeto da Nota de Auditoria n.º 18/2015. Nesse sentido cita apontamento do Ministro 

do Supremo Tribunal Federal Eros Roberto Grau sobre o assunto. 

252. Afirma que o legislador estabeleceu duas modalidades distintas de 

modificação contratual, sujeitas a regimes distintos, de forma que as alterações 

quantitativas estariam disciplinadas pelo disposto no inc. I, b, e nos §§ 1º e 2º, do 

art. 65, da Lei n.º 8.666/1993; e as alterações qualitativas estão subordinadas ao 

prescrito no art. 65, I, a, combinado com o § 6º do referido dispositivo. 

253. Argumenta que o posicionamento do TCU na Decisão n.º 215/99 

firmou entendimento que tanto as alterações quantitativas como as qualitativas estão 

sujeitas aos limites previstos no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.666/93. Contudo, na 

hipótese de alterações contratuais consensuais e qualitativas, decorrentes de 

situação excepcional, admitiu-se a ultrapassagem dos referidos limites, uma vez 

demonstrado que a adoção de outra alternativa representaria insuportável sacrifício 

ao interesse público primário e desde que respeitados determinados pressupostos. 

254. Defende que muito embora a fixação de um parâmetro para a 

alteração dos contratos administrativos seja salutar a fim de se evitarem condutas 

abusivas envolvendo a execução dos mencionados contratos, não se mostra 

razoável a imposição dos limites prescritos no art. 65, §§ 10 e 20, da Lei de 
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Licitações às alterações qualitativas. 

255. Salienta que, no caso em tela, tais alterações/supressões, 

decorreram de situações supervenientes que exigiram a alteração do projeto ou de 

suas especificações, visto que o contrato tal como inicialmente firmado não, se 

apresentava como o mais adequado ao atendimento da finalidade pública. 

256. Ressalta que os pressupostos listados na Decisão n.º 215/99 do 

Tribunal de Contas da União, para a excepcional ultrapassagem dos limites insertos 

nos referidos dispositivos legais, referem-se à observância, em especial, dos 

princípios da economicidade, da licitação, da eficiência, da inalterabilidade do objeto, 

da igualdade, da moralidade e da motivação. 

257. Afirma que o respeito a tais princípios se fez observar no caso em 

comento, bem como foi devidamente motivada a alteração qualitativa, sendo essa a 

melhor alternativa para satisfazer o interesse público primário, e que seria ilógico 

fixar um limite percentual a sua realização. De forma a reforçar esse entendimento, 

cita texto de Celso Antônio Bandeira de Mello73, segundo a qual os limites 

estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei de Licitações não se aplicam às 

alterações qualitativas nem às situações excepcionais que demandem a alteração 

(acréscimos e supressões) do contrato administrativo. 

258. Por fim, reitera que foi no decorrer dos procedimentos de execução 

das Obras, que emergiu a necessidade de adequação qualitativa dos projetos, e 

que, para isso, há autorização expressa do art. 7, § 1º, da Lei n.º 8666/93. 

Posicionamento da Equipe de Auditoria 

259. Primeiramente, não pode ser acolhida a alegação de que os limites 

do art. 65 da Lei 8.666/93 não se aplicam às hipóteses da alínea “a” do inc. I, ou 

seja, as chamadas alterações qualitativas. 

260. Ao contrário do que defende a Jurisdicionada, é pacífico o 

entendimento quanto ao cabimento dos referidos limites de alteração contratual 

tanto para as alterações qualitativas quanto para as quantitativas. Esse juízo 

                                            
73

 MELLO. Extensão das alterações dos contratos administrativos: a questão dos 25%. Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, 
nov./dez. 2005, jan. 2006, p. 16-21. Disponível na Internet: Acesso em: 10 de abril de 2015 
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preserva a finalidade da licitação na fase da execução contratual. 

261. O julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação dos 

limites para alteração contratual é bastante claro: “Os limites de que tratam os §§ 1° 

e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93 aplicam-se tanto para as hipóteses da alínea ‘a’, 

quanto da alínea ‘b’ do inciso I do mesmo dispositivo legal”74. 

262. Esse também é o entendimento do TCU indicado nos termos da 

Decisão n.º 215/99, já referida pela Jurisdicionada: 

“Decisão: 

O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE: 

8.1. com fundamento no art. 1º, inciso XVII, § 2º da Lei nº 8.443/92, e no art. 

216, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, responder à Consulta 

formulada pelo ex-Ministro de Estado de Estado do Meio Ambiente, dos 

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, Gustavo Krause Gonçalves Sobrinho, 

nos seguintes termos: 

a) tanto as alterações contratuais quantitativas - que modificam a dimensão 

do objeto - quanto as unilaterais qualitativas - que mantêm intangível o 

objeto, em natureza e em dimensão, estão sujeitas aos limites 

preestabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em face do 

respeito aos direitos do contratado, prescrito no art. 58, I, da mesma Lei, do 

princípio da proporcionalidade e da necessidade de esses limites serem 

obrigatoriamente fixados em lei; 

b) nas hipóteses de alterações contratuais consensuais, qualitativas e 

excepcionalíssimas de contratos de obras e serviços, é facultado à 

Administração ultrapassar os limites aludidos no item anterior, observados 

os princípios da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos 

direitos patrimoniais do contratante privado, desde que satisfeitos 

cumulativamente os seguintes pressupostos: 

I - não acarretar para a Administração encargos contratuais superiores aos 

oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público, 

acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento licitatório; 

II - não possibilitar a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade 

técnica e econômico-financeira do contratado; 

III - decorrer de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não 

previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial; 

IV - não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro 

de natureza e propósito diversos; 

 

                                            
74

 REsp nº 1.021.851/SP, 2ª T., rel. Min. Eliana Calmon, j. em 12/08/2008, DJe de 28/11/2008. 
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V - ser necessárias à completa execução do objeto original do contrato, à 

otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e 

econômicos decorrentes; 

VI - demonstrar-se - na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual 

que extrapole os limites legais mencionados na alínea "a", supra - que as 

consequências da outra alternativa (a rescisão contratual, seguida de nova 

licitação e contratação) importam sacrifício insuportável ao interesse público 

primário (interesse coletivo) a ser atendido pela obra ou serviço, ou seja 

gravíssimas a esse interesse; inclusive quanto à sua urgência e emergência;(...)” 

(g.n.) 

 

263. Segundo essa decisão, a possibilidade de ultrapassar os limites 

estabelecidos no §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 é considerada situação 

excepcionalíssima, a qual deve estar condicionada à observância cumulativa dos 

pressupostos nela indicados. No entanto, entende-se que não há na manifestação 

da Jurisdicionada, tampouco nos autos, comprovação quanto ao atendimento a 

todos esses pressupostos. Dessa forma, mantém-se o entendimento de que foram 

indevidamente superados os limites legais de alteração contratual. 

264. Ressalta-se que a situação ora observada é consequência direta das 

fragilidades dos Projetos Básico das obras, registradas no Achado n.º 01 deste 

Relatório. 

 

Causas 

265. Como causas do presente achado, tem-se: deficiências no Projeto 

Básico, utilização de método inadequado para cálculo do percentual de aditivo, e 

falhas no gerenciamento do contrato. 

 

Efeitos 

266. Como efeito destaca-se a ilegalidade na execução dos contratos, e a 

incerteza de que eles representam as melhores propostas para a Administração, 

tendo em vista as significativas modificações empreendidas no objeto licitado. 

Proposições 

267. Sugere-se: 

 comunicar o fato aos titulares da Secretaria de Mobilidade e da Controladoria-

e-DOC F25FC7F2

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F25FC7F2

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/ ?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F25FC7F2


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
 

 

Geral do Distrito Federal para adoção das providências cabíveis, apurando as 

responsabilidades pelas irregularidades apontadas, sem prejuízo da 

competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 184 da Lei 

Complementar nº 840/2011 e demais legislações aplicáveis; e 

 recomendar à SEMOB que, na ocorrência de alterações contratuais, atentem 

para os percentuais previstos no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, 

considerando individualmente os acréscimos e as supressões, vedada a 

possibilidade de compensação entre um e outro percentual,  atentando-se 

para o fato de que aqueles limites aplicam-se tanto para as hipóteses da 

alínea “a” quanto da alínea “b” do inciso I do mesmo diploma legal, nos 

termos da Decisão nº 5747/2010-TCDF, da Decisão nº 215/1999-TCU e do 

julgado do STJ no REsp nº 1.021.851/SP, 2ª T, admitindo-se que se 

ultrapasse os limites aludidos em situações excepcionalíssimas, quando 

presentes os condicionantes elencados na alínea “b”, do item 8.1, da Decisão 

nº 215/1999-TCU-Plenário. 

 

Benefícios Esperados 

268. Espera-se a não-ocorrência dessa prática ilegal em futuros 

contratos. 

 

3.1.8 Achado 8 – Deficiências da execução dos serviços. 

Critério 

269. Incisos I e II, do art. 78, e art. 69 da Lei nº 8.666/1993; Norma DNIT 

nº 061/2004-TER/Pavimento Rígido – Defeitos – Terminologia; boas práticas de 

engenharia; projetos de engenharia. 

Análises e Evidências 

270. Foram constados serviços executados de forma incompleta ou 

deficiente, bem como itens danificados, que podem comprometer a qualidade final 

dos Terminais de ônibus e as respectivas vidas úteis. Ressalta-se, no entanto, que 

as obras auditadas ainda se encontram em andamento, de forma que essas falhas 

são passíveis de serem corrigidas até o término da execução dos contratos. 
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271. Ressalta-se que o art. 69 da Lei n.º 8.666/1993 dispõe que o 

contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

Ademais, o não cumprimento ou cumprimento irregular cláusulas contratuais, 

especificações, e projetos constituem motivo para rescisão contratual, conforme 

estabelece os incisos I e II, do art. 78, da Lei de Licitações e Contratos. 

272. As falhas encontram-se em sua maioria na pavimentação e na 

drenagem dos terminais, e podem ser resumidas nas seguintes: 

 Deficiências nos pavimentos de concreto armado75: presença de fissuras, 

buracos, marcas, pegadas, agregados expostos, excesso de material na 

pista, transbordamento de material selante, desnivelamento das placas de 

concreto, quebra de canto, placas sem ranhuras, barras de transferência 

retorcidas, entre outras; 

 Deficiências nas estruturas de drenagem: meios-fios danificados, bocas de 

lobo instaladas sem grelha; 

 Outras falhas: talude erodido, material turvo (solo) espalhado sobre a BGS. 

273. Dispõe-se na sequência, para cada Terminal, fotos que demonstram 

as falhas encontradas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
75

 Como referência para avaliação dos defeitos do pavimento de concreto, utilizou-se Norma DNIT nº 
061/2004-TER/Pavimento Rígido – Defeitos – Terminologia. 
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Contrato n.º 17/2013 – ST - Terminal Sobradinho II 

 

 

 

Vista geral do pavimento em concreto. Transbordamento de material selante. 

  

Placas com agregados expostos. Marcas de pneus no pavimento de concreto. 
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Diferenças de acabamento do pavimento em concreto: placa inferior sem renhuras e com 
agregado exposto, em contraste com a placa superior. Em detalhe, transbordamento de 
material selante. 

  

Erosão de talude. Erosão de talude. 
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Contrato n.º 02/2014 – ST - Terminal Samambaia Norte 

 

 

 

Solo espalhado sobre a BGS. Solo espalhado sobre a BGS. 

  

 

 

Contrato n.º 15/2013 – ST - Terminal QNR Ceilândia 

 

  

Buracos de pegadas no pavimento rígido. Mais pegadas no pavimento rígido. 
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Buraco no pavimento. Buraco no pavimento. 

  

Marcas e buracos no pavimento. Mais marcas e buracos no pavimento. 

 

 

Marcas no pavimento. Buracos de pegadas no pavimento. 
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Barras de transferência ou de ligação 
danificadas. 

Barras de transferência ou de ligação 
danificadas. 

 

 

Contrato n.º 18/2013 – ST - Terminal Riacho Fundo II 

  

Trasbordamento de material selante. Boca de lobo ainda sem grelha instalada. 

  

Outra boca de lobo sem grelha. Pavimento de concreto com desgastes. 
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Fissura de de canto no pavimento de concreto Outras fissuras no pavimento 

  

Marcas no pavimento de concreto. Marcas e pegadas no pavimento. 

  

Desgaste superficial do pavimento com 
quebras. 

Placas de concreto desniveladas. 
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Irregularidades na superfície do pavimento. Barras de transferência danificadas. 

  

Placas desalinhadas. Placas com juntas desalinhadas. 

 

 

Placa com comprimento acima do definido em projeto. Projeto: 18 m. Medido: 19,87 m. (Medido 
em trena de 5 m). 
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Contrato n.º 16/2013 – ST - Terminal Gama Leste 

  

Pista de acesso dos ônibus com barras de 
transferência retorcidas. 

Vista das barras de transferência retorcidas. 

  

  

Falhas, fissuras  e buraco no pavimento de 
concreto – pista de acesso. 

Meio-fio danificado. 

 

 

Meio-fio danificado. Desgaste nas bordas próximo às juntas 
(esborcinamento). 
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Excesso de material na pista. Pequenas fissuras nas placas de concreto. 

  

Barras de transferência retorcidas e 
danificadas 

Meio-fio danificado. 

 

Trecho do pavimento liso, sem ranhuras e com marcas de passagem de água. 
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Contrato n.º 04/2014 – ST - Terminal Recanto das Emas I 

 

 

 

Ranhuras executadas sem padronização 
(sentidos longitudinal e transversal). 

Buraco no pavimento de concreto. 

  

Erosão em talude. Marcas de pegadas no pavimento de 
concreto. 

  

Detalhe das marcas no pavimento. Irregularidades no acabamento. 
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Marcas e pegadas no pavimento. Fissuras no pavimento. 

 

 

Contrato n.º 05/2014 – ST - Terminal Recanto das Emas II 

 

  

Acabamento (ranhuras) executado sem 
padronização. 

Pequenos buracos e fissuras no pavimento. 
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Fissuras no pavimento. Marcas e irregularidades na superfície do 
pavimento. 

 

 

 

Marca e pequeno buraco no pavimento. Buracos e falhas no pavimento de concreto. 

 

 

Manifestação do Auditado 

274. A UEGP/SEMOB, por meio do Ofício n.º 115/2015, prestou o 

seguinte esclarecimento:  

“Quanto as falhas listadas no parágrafo 127, cumpre salientar que na 

ocasião da vistoria realizada petos auditores, os serviços ainda se 

encontravam em andamento. Desse modo, mencionadas falhas deverão ser 

corrigidas até o término da execução dos contratos.  
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O parágrafo 128 é composto de uma sequência fotográfica das falhas, as 

quais já são de conhecimento da Construtora e cuja correção e 

complementação dos serviços serão providenciadas e/ou já estão em curso.” 

Posicionamento da Equipe de Auditoria 

275. A Jurisdicionada afirma que as falhas já são de conhecimento da 

Construtora, e que deverão ser corrigidas até o término da execução dos contratos. 

Fica, portanto, mantido o registro do achado até que, de fato, todas as deficiências 

sejam solucionadas.   

Causas 

276. As causas do presente achado são a má execução ou execução 

irregular dos serviços e a falta de controle da fiscalização. 

Efeitos 

277. O efeito principal decorrente deste achado é a redução da vida útil 

da obra. 

Proposições 
278. Sugere-se: 

 comunicar o fato aos titulares da Secretaria de Mobilidade e da Controladoria-

Geral do Distrito Federal para adoção das providências cabíveis, apurando as 

responsabilidades pelas irregularidades apontadas, sem prejuízo da 

competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 184 da Lei 

Complementar nº 840/2011 e demais legislações aplicáveis; e 

 recomendar à SEMOB que, em relação aos contratos n.º 17/2013 

(Sobradinho II), n.º 02/2014 (Samambaia Norte), n.º 15/2013 (QNR 

Ceilândia), n.º 18/2013 (Riacho Fundo II), n.º 16/2013 (Gama Leste), n.º 

04/2014 (Recanto das Emas I) e n.º 05/2014 (Recanto das Emas II), exija a 

correção tempestiva das falhas decorrentes da execução, adequando-se os 

serviços às normas, especificações e projetos, antes do recebimento definitivo 

das obras. 

Benefícios esperados 

279. Como benefício principal, espera-se que as obras sejam concluídas 
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sem defeitos e estejam aderentes às normas, às especificações e aos projetos. 

 

3.1.9 Achado 9 – Não-atendimento de critérios de acessibilidade. 

Critérios 

280. Norma ABNT NBR 9050, Leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00; art. 66, 

67 e 69 da Lei n.º 8.666/1993; Decreto nº 5.296/04; Decreto Legislativo nº 186/08; 

Lei Distrital nº 2105/98; Decreto Distrital nº 199145/98; Decisão TCDF n.º 6307/2012; 

princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da liberdade. 

 

Análises e Evidências 

 

281. Os critérios de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos encontram-se atualmente normatizados pela Norma ABNT 

NBR 9050.  

282. Quanto à observância dessas regras no âmbito da Administração 

Pública Distrital, cabe transcrever trechos da Decisão TCDF n.º 6307/2012: 

“O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu:  

(...) 

 II. orientar os órgãos e entidades jurisdicionadas quanto à necessidade de: a) 
adequar as suas instalações às regras de acessibilidade constantes da 
legislação vigente (Lei distrital nº 2.105/98; Decreto distrital nº 19.915/98 e 
respectivas alterações, bem como ao Decreto Legislativo nº 186/08 e a NBR 
9050 da ABNT); b) alertar os responsáveis pela elaboração e aprovação de 
projetos, quanto à necessidade de aplicar as normas técnicas pertinentes 
à acessibilidade, bem como aos executores de contratos de exigir o seu 
cumprimento; c) incluir em seus editais e contratos a indicação do profissional 
responsável pela observância às normas de acessibilidade; (...)” 

 

283. Eis que, durante visita aos terminais, foi constatado que alguns 

critérios de acessibilidade estabelecidos em norma não foram plenamente 

atendidos, tais como: 

 Ausência de piso tátil direcional76; 

                                            
76

 O piso tátil direcional é responsável por indicar o caminho a ser percorrido em espaços amplos. 
Nos terminais visitados, somente foi observado piso tátil de alerta nas laterais da plataforma. 
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 Ausência de piso tátil de alerta nos rebaixamentos (calçadas e rampa de 

acesso à estação); 

 Ausência de rota acessível ligando o estacionamento de veículos e o terminal 

de ônibus; 

 Tampa de caixa desnivelada com o piso, podendo representar um obstáculo; 

 Ausência de entrada independente para os sanitários acessíveis; 

  Sanitários acessíveis localizados dentro dos banheiros de uso coletivo, cujas 

portas de acesso tem sentido de abertura para “dentro”; e 

 Acionamento da descarga localizado em altura superior a 1,00m do piso 

acabado. 

284. Registra-se que as inconformidades aqui apresentadas não são 

exaustivas, servindo apenas de alerta para o adequado cumprimento da norma de 

acessibilidade, que deve ser plenamente observada pela Jurisdicionada e empresa 

contratada. Lembrando que ambas as partes são responsáveis pela fiel execução do 

contrato, conforme estabelece os arts. 66 e 67 da Lei n.º 8.666/1993. Ademais, o art. 

69 da Lei dispõe que o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir 

ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados. 

285. Na sequência, encontram-se dispostas fotos dos terminais que 

ilustram essas inconformidades: 
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Contrato n.º 17/2013 – ST - Terminal Sobradinho II 

 

 

 

Vista geral do Terminal – detalhe do piso tátil 
de alerta próximo às bordas da plataforma e 
ausência de piso tátil direcional. 

Outra visão do Terminal: área destinada ao 
assentamento do piso tátil de alerta 
(extremidades direita e esquerda da foto), e 
ausência de piso tátil direcional ou de área 
destinada à sua implantação. 

 

 

Ausência de piso tátil de alerta em 
rebaixamento – rampa de acesso à estação. 

Ausência de piso tátil de alerta em rebaixamento 
– rampa de acesso à calçada. 
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Sanitário acessível não tem entrada 
independente, localizando-se dentro do 
banheiro coletivo. 

Porta do banheiro coletivo com abertura para 
dentro. 

 

 

Contrato n.º 15/2013 – ST - Terminal QNR Ceilândia 

 

 

Vista do Terminal: área destinada ao 
assentamento do piso tátil de alerta 
(extremidades direita e esquerda da foto), e 
ausência de piso tátil direcional ou de área 
destinada à sua implantação. 

Detalhe do área do piso destinada à 
implantação do piso tátil de alerta. 
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Estoque somente de piso tátil de alerta, não 
sendo identificados os direcionais. 

Ausência de caminho acessível entre o 
estacionamento de veículos (à esquerda) 
e o Terminal (pátio de estocagem à 
direita). 

 

 

Vista da entrada e saída do estacionamento de 
veículos (à direita), mostrando a ausência de 
rota acessível entre ele e o Terminal (patio de 
estocagem à esquerda) 

Vista do Terminal e pátio de estocagem 
a partir do estacionamento de veículos. 
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Contrato n.º 18/2013 – ST - Terminal Riacho Fundo II 

 

 

 

Vista do piso do Terminal – presença de 
piso tátil de alerta e ausência de piso tátil 
direcional. 

Rampa de acesso à estação sem piso tátil de 
alerta. 

  

Tampa de caixa desnivelada com o piso. Tampa de caixa desnivelada com o piso. 

 

 

Acionamento de descarga com altura 
superior a 1,00m do piso acabado (altura 
medida de ~ 1,10m). 
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Contrato n.º 16/2013 – ST - Terminal Gama Leste 

 

  

Vista do Terminal: área destinada ao 
assentamento do piso tátil de alerta 
(extremidades direita e esquerda da foto), e 
ausência de piso tátil direcional ou de área 
destinada à sua implantação. 

Ausência de caminho acessível entre o 
estacionamento de veículos (em primeiro 
plano) e o Terminal (ao fundo). 

 

Manifestação do Auditado 

286. A UEGP/SEMOB, por meio do Ofício n.º 115/2015, prestou o 

seguinte esclarecimento:  

“As orientações da AGEFIS referentes a acessibilidade estão sendo 

observadas pela Construtora/Supervisora, até porque esses serviços ainda 

não finalizaram e estavam em fase de execução quando da visita dos 

auditores aos terminais. Assim, reiteramos que os serviços estão em 

andamento e serão concluídos até o término das obras.” 

 

Posicionamento da Equipe de Auditoria 

287. A UEGP/SEMOB defende que a Construtora e Supervisora estão 

observando as orientações da AGEFIS quanto ao assunto, que os serviços ainda 

estavam em andamento quando da visita da equipe de auditoria, e que serão 

concluídos até o término das obras. Sendo assim, por hora, permanece o registro 

quanto ao não-atendimento aos critérios de acessibilidade. 

 

Causas 

288. Este achado é decorrente de deficiências de projeto e falhas na 

fiscalização e no gerenciamento da obra. 
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Efeitos 

289. Como efeito principal observa-se que os terminais de ônibus não 

oferecem plenas condições de acessibilidade aos portadores de deficiência. 

 

Proposições 

290. Segere-se: 

 comunicar o fato aos titulares da Secretaria de Mobilidade e da Controladoria-

Geral do Distrito Federal para adoção das providências cabíveis, apurando as 

responsabilidades pelas irregularidades apontadas, sem prejuízo da 

competência do TCDF, nos termos dos arts. 181, 183 e 184 da Lei 

Complementar nº 840/2011 e demais legislações aplicáveis; e 

 recomendar à SEMOB que exija dos executores, Consórcio Supervisor e 

empresa contratada que envidem esforços no sentido de adequar os projetos 

e as obras de todos os terminais aos critérios de acessibilidade estabelecidos 

na legislação e norma pertinentes. 

 

Benefícios esperados 

291. Garantir boas condições de acessibilidade aos terminais em 

construção, de forma a promover a igualdade, a dignidade e a liberdade às pessoas 

deficientes ou com mobilidade reduzida. 

Brasília, 22 de abril de 2015. 
 
 

 
Marcos Garcia da Silva Pinto 
Auditor de Controle Externo – 1432 

Yuri Givago de Almeida Queiroga 
Auditor de Controle Externo – 1470  

 
 

De acordo: 
 
 

ADRIANA CUOCO PORTUGAL 
Diretora do NFO 
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Tribunal de Contas do Distrito Federal
Secretaria Geral de Controle Externo
Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública
Divisão de Auditoria de Programas e de Recursos Externos

ANEXO C – Manifestação da UEGP/SEMOB/DF sobre  o

Relatório dos Auditores Independentes
Tribunal de Contas do Distrito Federal sobre as 

Demonstrações Financeiras de 2014

Contrato de Empréstimo BID 1957/OC-BR
Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal

Financiado pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID



6~7c- (!%q q?gX8'4  
A Governo do Distrito Federal 

Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal 
Unidade de Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

OFICIO N.° U5/2015 - UEGPISEMOB 

BrasIlia, 17 de abril de 2015. 

Ref.: Nota de Auditoria no 18— Proc. 2856312014-e - ExercIcio 2014. 

Senhores Auditores,  
;1) 

a 	r: 

Em complementacão ao Ofic,o n ° 110/2015-UEGP/SEMOB potoado 

nessa Corte de Contas em 10 de abril de 2015, vimos apresentar 0 remréstente)dos 	' 
IZ.) 

esciarecimentos e justificativas acerca dos achados de auditoria, conforme segue 	.. 

t;) 

Preliminarmente, cumpre registrar que diante do exIguo pJodo pthä o : 

levantamento das informaçôes junto aos Executores dos Contratos, a Supervisora das 

Obras e as empresas Contratadas, esta Unidade realizou reuniâo corn todos envolvidos, o 

que resultou nas informaçôes adiante apresentadas. 

Achado 2 - Ausência de estudo de alternativas para terraplenagem do Terminal QNR 

Ceilândia - Contrato n.° 15/2013-ST 

Esciarecimentos: Conforme informaçôes prestadas pelos Executores e a Supervisora das 

Obras e de acordo corn as boas práticas de engenharia, além das justificativas 

apresentadas durante a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao contrato em análise, já 

mencionadas no paragrafo 15 da Nota de Auditoria em apreço, outros foram os fatores 

considerados para a soluçâo adotada: 

Aos Senhores 
MARCELO MAGALHAES SILVA DE SOUSA E FABRICIO BIANCO ABREU 
Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF 
BrasIlia/DF 

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 
Anexo do Palácio do Buriti, 150 Andar - Sala 1507, BrasIlia (DF) - CEP: 70.075-900 

Telefone: (061) 3441-3497 - Fax: (061) 3322-3913 - uegp.st.df©gmail.com  
UEGP/PTU/SEMOB-DF 
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Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal 
Unidade de Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

A opção por executar a terraplanagem corn compensação de corte e 

aterro conforme sugere a Nota de Auditora, implicaria na diminuiçâo do volume de material, 

uma vez que a plataforrna, a area de estocagem, o estacionarnento e as vias de circulaçâo 

ficariam abaixo do nivel da rua fronteira ao local. Neste caso, no perlodo chuvoso, a area de 

Terminal sofreria inundacOes constantes em decorrência do grande volurne de água oriundo 

das suas areas adjacentes, considerando a deficiência de captaçâo de água pluvial nesses 

locais. 

Em consequência do desnivel que seria obtido corn a solução citada 

acima e considerando os caimentos das redes de água pluvial e esgoto sanitário do 

Terminal, haveria dificuldade de realizar suas ligacôes nas redes püblicas, notadamente das 

águas pluviais, devido a exigencia da Novacap de se construir urn tanque de retençâo de 

aproximadamente 400m3  para regular o fluxo de água na rede. 

Assim, embora não tenharn sido registrados os estudos de alternativas, 

isto foi sim feito em campo, considerando a experiencia dos engenheiros envolvidos na 

execucão da obra, conforme pode ser depreendido do exposto nos itens acima. 

Achado 3 - Fragilidades e inconsistências nos registros das medicoes, possibilitando 

antecipacão de pagamentos. 

Esclarecimentos: Ressalte-se que a obra em tela - Terminal Samarnbaia Sul - ainda se 

encontra em fase de execuçâo. Dessa forma, registre-se que será procedido a reavaliaçâo 

das mediçôes e respectivas memórias de cálculo. 

Achado 4— Inconsistência na determinaçâo dos quantitativos aditados 

Esciarecimentos: Ressalte-se que a obra em tela - Terminal Sobradinho II - encontra-se 

em fase de conclusâo. Informamos que será procedido a reavaliaçâo das mediçôes e 

respectivas memOrias de cálculo. 

Unidade Especial de Gerenclamento do Programa de Transporte Urbano 
Anexo do Palacio do Buriti, 150  Andar - Sala 1507, Brasilia (DF) - CEP: 70.075-900 

Telefone: (061) 3441-3497 - Fax: (061) 3322-3913 - uegp.st.df©gmail.com  
UEGP/PTU/SEMOB-DF 
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Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal 
Unidade de Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

Achado 5 - Desconformidade entre servicos contratados e os efetivamente 

executados 

Esciarecimentos: 

a) Em relaçâo as constatacoes dos paragrafos 57 a 60, as quais se referem a alteração 

da metodologia de construçâo do resèrvatório de contençao de águas pluviais do 

Terminal Riacho Fundo II, importa observar que a concepçâo adotada foi a de peças 

pré-moldadas de concreto ante ao previsto em contrato, concreto moldado in loco. 0 

docurnento em referência cita que os servicos "formas comuns de concreto" e 

"fornecimento, lançamento manual e aplicação de concreto" nao forarn executados. 

Entretanto, cabe salientar que esses serviços foram executados, porém nâo no local 

da obra (in loco), e sim na fábrica especializada em execução desses elementos de 

concreto. 

A Nota de Auditoria registra também que o serviço de "escoramento descontinuo" 

também aparenta nâo ter sido executado, fazendo a seguinte citaçâo: "ja os serviços 

de Aço Carbono certamente estão sendo executados em quantidades inferiores a 
estimada, tendo em vista a adoção das peças pré-moldadas". Em virtude dos 

elementos pré-moldados possuIrem urn controle de qualidade mais eficiente em 

relaçao ao concreto moldado no local, geralmente otimizam a utilização dos 

materlais que cornpôe a estrutura. Cabe salientar que a alteraçâo da metodologia 

executiva realmente pode suprimir alguns itens, bern como alterar quantidades 

previstas em contrato. Entretanto, deve-se frisar também que alteraçâo pode ensejar 

em acréscimos de servicos não previstos na planilha contratual, neste caso pode-se 

citar: aluguel de equipamentos, içamento, transporte e carga de peças pré-moldadas. 

lnforma-se que quando da elaboraçäo dos termos de aditamento, foi adotada 

soluçâo de concreto moldado "in loco" 'por ser menos oneroso do que a solução em 

pré-moldado. Entretanto, face ao tempo despendido no processo do aditamento, os 

serviços puderam somente ser iniciados no periodo chuvoso. 

E importante destacar que alteração da metodologia se mostrou necessária face as 
condiçaes clirnáticas observadas durante o periodo de execuçâo desse reservatôrio. 

0 registro fotográfico abaixo evidencia que o periodo chuvoso poderia ter impactado 

Unidade Especial de Gerenclamento do Programa de Transporte Urbano 
Anexo do Palácio do Buriti, 150  Andar - Sala 1507, Brasilia (OF) - CEP: 70.075-900 

Telefone: (061) 3441-3497 - Fax: (061) 3322-3913 - uegp.st.dfgmail.com  
UEGP/PTU/SEMOB-DF 

3 

e-DOC EA22A7BE
Proc 28563/2014-e

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/ ?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=EA22A7BE
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=28563&filter[anoproc]=2014


.i
Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal 

. Unidade de Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

no andamento da obra. A soluçâo em concreto pré-moldado possibilitou a execuçâo 

da obra, em condiçôes adversas, propiciando major agilidade e seguranca. 

.-.----- 

Registre-se ainda que as obras executadas em pré-moldados são viáveis quando 

existe uma quantidade suficiente de pecas idênticas de concreto, para que se 

justifique a fabricaçao em série. Caso contrário, o custo de execucao de pequenas 

quantidades inviabilizaria a adoção dessa metodologia construtiva. 

Diante do exposto, pode-se inferir que a alteraçâo da metodologia construtiva 

manteve as qualidades técnicas da obra e possibilitou que a essa fosse executada 

durante o perlodo chuvoso e, consequentemente, num prazo inferior em relação a 
outra metodologia. 

b) Em relaçâo aos paragrafos 61 e 62, referentes ao plantio de grama e plantio de 

árvore tipo palmácea no Terminal Riacho Fundo II, nota-se que a NOVACAP, nos 

critérios de mediçôes e as Composicäes de Precos Unitários - CPU - define as 

diferenças entre Os serviços de plantio de grama batatais em placas do plantio de 

grama batatais em plaquetas, conforme se depreende dos quadros abaixo. Observa-

se que a grama em placas tern preço unitário superior (R$9,961m2 ) ao preço unitário 

da grama em plaquetas (R$6,43/m2). Essa diferença decorre basicamente da 
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Governo do Distrito Federal 

jç 	Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal 
Unidade de Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

quantidade de placas (0,24,20,05cm) por metro quadrado, 80% e 40% de area 

revestida, respectivarnente. 

A Nota de Auditoria indica também que o plantio foi executado em mudas, cuja CPU 

apresenta urn preco unitário inferior (R$5,31/m2) em relacao ao plantio de grama em 

plaquetas e, consequentemente, uma quantidade menor de mudas por metro 

quadrado, ou seja, 30% da area revestida. 

Importa ressaltar que os servicos de plantio de grama, na ocasião da vistoria 

realizada pelos auditores desse tribunal, não estavam concluldos. Contudo, em 

atençâo aos achados e proposiçôes, informamos que será solicitada a reavaliação 

do plantio de grama aos Executores dos Contratos e a Supervisora da Obra e, se for 

o caso, identificada a necessidade de correçôes, o Contratado será demandado para 

proceder aos devidos reparos. 

Data: 29104/2014 

'\ 	NO VACAP 	 Página: 18 
\\\ C Z1ORAM. 

Cadastro de Serviços 	 04/04/2014 

W. 	 - 
Servico 	Descricao do Servico 	 Unidade 	Custo Unitário 

4598 ExEcucAo DE PASSEOS EM PEDRA PORTIJGUESA, EXCLtJJNDO 0 F0RNEIMENTO DA PEDRA, 
ASSENTAMENTO EM COICHAO DE AREIA, CIMENTO NO TRA0 1:3, REJUNTAMENIO DE CIMENTO 
E AREIA 

m2 R$ 30,69 

4599 PLANTIO DE PALMEIRA 2,50m ATE 3,50m DE PORTE. Un R$ 195 

4600 PLANTIO DE PALMERAACfMA DE 4,50m DE PORTE. Un R$ 4,96 

4601 	FORNECIMENTO, ADUBAcAO E PLANTIO DE GRA14A BATATAIS EM P1.ACAS (0,20x020x0,05m). m2 R$ 9,96 

4602 FORNECIMENTO, ADUBAcAO E PLANTIO DE GRA(A BATATAIS EM PIACAS (0,200,200,05m) EM 
TALIJDE. 

m2 RS 14,03 

4603 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM MUDAS m2 R$ 5,31 

4604 PLANTIO DE FORRAçAO. m2  R$ 0,50 

4605 PLANTIO DE DRAMA PENSACOLA EM SEMENTES m2 R$ 5143 

4606 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLAOUEFAS ' m2 R$ 6,43 
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Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal 
Unidade de Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

)LNOVACAP 
CMHA.B 

Detaihamento dos Servicos 

Data: 29/0412014 

Cdd. Serviço 	Unidade 
4603 	m2 

Descriç3o do Serviço 
(LANTI0 DE GR.J4A 8ATATAIS EM MUD 

(SIN) 	iss (S/N) 	Prod. 	
Data-Base: 	//2014 

Não 	Sim 	65 

Jii 	jJI 	Ji\ 

Cod. M.O. 	Descticao da Mäode Obra 	 Quant. M.O. 	Salãrlo-hora CustoMo de Obra 

1020 	ENCARREGADO MESTRE DE O8RAS 	 1,500 	R$ 37,97 RS 56,95 

1092 	JAR(MNEIRO 	 12,000 	RS 764 RS 91,68 

Custos Totais de No de Obra R$ 148,63 

Acréscimo devido a Ferranientas - 2,00% R$ 2,97 

41iJ 
Cod. Eqp. Descricao do Equipamento Quant. Produt. Improdut. C.cmIt. Prod. C,unit Improd. Custo Prod. Custo Improd. 

3053 CAMIN}{0TOCOCARROCERIA 

3055 	CAMINHAO P!PA6000 1 

3149 	MICROTRATOR 

0,10 	100 	0,00 	RS 117,28 	R$ 27,35 
0,20 	1,00 	0,00 	R$ 111,83 	R$ 27,92 

100 	1,00 	0,00 	RS 22,02 	RS 14,61 

RS 11,73 
RS 22,37 

R$ 22,02 

R8 0,00 
RS 0,00 

RS 0,00 

Custos Totats de Equipanientos RS 56,12 R$ 0,00 

Cod. Mat. 	Descricao do Material Quant. Unidade Qisto Unitãiio Qisto Material 

2112 	URELA 0,0200 kg 	R$ 0,22 RS 0,00 
fi4, 	iELc 

2115 	ADUBO OUIMICO NPK(FERTVJZAWTE 04:14:08) 0,1000 kg 	R$ 1,50 R$ 0,15 

2116 	ADUBOORC-ANICO 0,3000 kg 	R$ 0,54 R$ 0,16 
2118 	CALCARIO DOLOMIT1CO (ADUBO) 0,3000 kg 	RS 0.06 RS 0,02 

Custos Totals de Materials RS 2,11 

Custo Direto do Servico 	Custo Indireto do Servico 	BOl 
	

ISS 	ICMS 	C*isto Unitáno Final 

R$ 5,31 	 R$ 0,00 	 RS 0,00 
	

RS 0,00 	R$ 0,00 	RS 5,31 

OitriO de Medido pa ama rvostida 

Mcão: 
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Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal 
Unidade de Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

NOVACAP 
\\ 

 
C.."P.AKHA  

Cod. Serviço 	Unidade 
4606 

Descriço do Serviço  
AMABATATAIS EMPLAOÜA 

Detaihamento dos Serviços 

ICI4S (S/N) 	ISS (S/N) 	Prod. SeMço 

NSo 	Sun 	 55 

Data: 29/04/2014 

[Datae: 04/0412014 

tit; 	i 
Cod. M.O. Descncao da Mo de Obra Quant M.O. 	Salärio-hora 	Custo Mao de Obra 

1020 

1092 

ENCARRE4DO MESTRE DE OBRAS 	 1,500 	RS 377 

,JARDINEIRO 	 12,000 	RS 7,64 

RS 56,95 

RS 91,68 

QistosTotaisdeM3odeObra 

Acréscirno devido a Ferrarnentas - 0,00% 

R$ 148.63 

RS 0,00 

Cod. Eqp. Desciicao do Equipanxmto Quant Produt Improdut. C.unit Prod. C.unit Improd. Costa Prod. Custo Improd. 

3053 
3055 

3149 

CIvNHAOT000CARROCERiA 
CI4MINPAO PIPA 6000 L 

MICRO TRATOR 

	

1,10 	1,00 	0.00 	R8 117,28 	RS 27,35 	RS 11,73 

	

0.20 	1,00 	0100 	RS 111,83 	R$ 27,92 	R: 22,37 

	

1,00 	1,00 	0.00 	RS 22,02 	R5 14,61 	RS 22.02 

RS 0,00 
RS 0,00 

RS 0,00 

Custos Totals de Equiijamentos 	R$ 56,12 R$ 0,00 

Cod. Flat 	Descncao do Material Quant. Unidade Custo Unitárlo Custo Material 

2112 	UREI A 0,0200 kg 	RS 0,22 R$ 0,00 
ii4 (GRN4ASATAT.AJSpij RS 5g4! (R 	238 

2115 	ADUBOOUIMICONPK(FER11LIZANTEO4:14:08) 0,1000 kg 	RS .150 RS 0,15 

2116 	ADUBOORGANICO 03000 kg 	:RS 0,54 R$ 0,16 
2118 	CALCRI000IOMITICO (AOIJBO) 0,3000 kg 	RS 0,06 RS 0,02 

Qistos Totals de Materials R$ 2,71 

- 	_ 

Custo Direto do Serviço 	Custo Indireto do Serviço 	8D1 	15$ 	ICMS 

RS 6,43 	 RS 0,00 	 RS 0,00 	RS 0,00 	R$ 0,00 

C)jsto Unitario Final 

[ 	R$ 6,43 

Crk,*&a Medi pta ar reveid 

Mo: 
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Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal 
Unidade de Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

NOVACAP 
'k 	PHtD 

acric n Detaihamento dos Serviços 

Data: 29/04/2014 

COd. Servico 	Unidade 
4601 	:rfl2 

Desciiçäo do Serviço 

ICMS (S/N) 	ISS (s/N) 	PrOd. Servico 	[:Data. as 	04/04/2014 1 NSo 	Sirn 	 45 

FORNECIMENTO, AOUBACAO E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLCAS (020420x0,05m).' 

'J.!J 

Cod. M.O. 	Descicao da Mo de Obra 	 Quant. MO. 	Satãrio-hora Custo tläo de Obra 

1020 	ENCARREGADO MESTRE DE 08RS 	 1,500 	R8 37,97 

1092 	JARDINEIRO 	 12,000 	RS 7,64 

RS 56.95 

RS 91,68 

Custos Totals de Mo de Obra 

Acréscirno devido a Ferrarnentas - 	I) % 

Ri 148,63 

RS 2,97 

Cod. Eqp. Desaicao do Equiarnento Quant. Produt. lniprodut. C.unit. Prod. C.unit. Iniprod. Custo Prod. Custo lrnprod. 

3053 CAMINHAO TOCO CARROCERIA 

3055 	CAMINHAO PIPA6000 1 

3149 	MCROTRATOR 

	

0,20 	1,00 	0,00 	RS 117,28 	RS 27.35 

	

0,20 	1,00 	0,00 	RS 111,83 	R$ 27,92 

	

1,00 	1,00 	0,00 	RS 22,02 	R$ 14,61 

RS 23,46 

R$ 22,37 

RS 22,02 

RS 0,00 

RS 0,00 

R$ 0,00 

Custos Totals de Equiparnentos RS 67,85 RS 0,00 

Cod. Mat 	Descrlcao do Natedat Quant. Unidade Custo Unitârio Qisto Material 

2112 IJREIA 0,0200 kg RS 0,22 RS 0.00 

2115 

AMABATATMSEMPLACA 

ADIJBO QUIMICO NPK (FERTIIJZANTE 04:1408) 0,1000 g RS 1,50 R$ 0,15 

2116 ADUBOORGANICO 0,3000 Pg RS 0,54 RI 0,15 

2118 CALCARI000IOMITICO(ADUBO) 0,3000 Pg RS 0,06 RS 0,02 

Custos Totals de Iiateriais Ri 5,08 

Custo Direto do Servico 	Qisto Indireto do Servico 	BDI 	ISS 	ICtIS Custo Unitàrio Final 

RS 9,96 	 iRS 0,00 	 RS 0,00 	RS 0,00 	R$ 0,00 RI 9,96 

oite de Medido pe area toUrevesWz. 

t4aficao: 
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Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal 
Unidade de Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

Em continuidade, no que se refere as assertivas dos parágrafos 61 e 62, acerca do 

plantio de árvore tipo palmácea no Terminal Riacho Fundo II, vale ressaltar que Os 

servicos de plantio de árvores também nâo estavam concluldos na ocasiâo das 

vistorias dos auditores desse tribunal, contudo, a fiscalizaçâo informou que o plantio 

de árvores do tipo Jatobá ou Tarumã serâo realizados em conformidade corn o 

projeto e/ou planilha contratual. As árvores do tipo palrnáceas não serão medidas e, 

caso seja necessário, serâo removidas. 

Em relação aos paragrafos 63 a 66, que tratam do plantio de grama no Terminal 

QNR Ceilândia, cabe observar os mesmos esclarecimentos já prestados na aimnea 

"b", supra. 

Achado 6 - Alteraçoes de itens sem formalização de termo aditivo acarretando dano 

ao Erário. 

Esclarecimentos: Em relaçâo a execucão do serviço de pavimentação, a Nota de Auditoria 

registra que a execuçâo da camada regularizacão do subleito no Terminal Riacho Fundo II 

não estava corn a espessura condizente corn o especificado no projeto executivo elaborado 

pela SHOX, qual seja, 30 cm, uma vez que na vistoria realizada no Terminal Riacho Fundo II 

identificou-se que o subleito foi executado com urna camada de espessura de 9 cm. 

Nota-se, conforme planilha contratual, que este serviço deve ser medido em metros 

quadrados, evidenciando que a forma correta de aprovaçâo do serviço é por meio do 

controle tecnolOgico de compactaçâo. Pode-se observar também que a composicao unitária 

de no 4201 da NOVACAP, bern como a especificação técnica desse serviço contida no 

edital, ilustradas abaixo, nao preveem fornecimerito de material para regularizacão do 

subleito e também nâo estabelecern espessura de camada. 

Especificacão Técnica do Subleito: 

- Deverá ser regularizado e compactado. Os materiais utilizados para o sub-

leito serão do prôprio subleito, removendo toda a vegetacao e matéria 

organica; 
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Governo do Distrito Federal 

A 	Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal 
Unidade de Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

- Controle tecnológico será feito no mInimo corn dois ensaios de cornpactacäo 

e umidade e pelo menos urn ensaio de caracteristica (limite de Iiquidez, 

plasticidade e CBR). 

- 0 controle geométrico e nivelamento serão feitos conforme nota de serviço 

aprovada corn tolerância maxima de mais ou menos 3 cm." 

NOVACAP 
	

Data: 29/0412014 

&cort 
	

Detaihamento dos Serviços 

Cod. Serviço 	Unidade 	ICMS (SIN) 	ISS (S/N) 	Prod. Servigo 	
[0ta 	04/0/2014 1 4201 	m2 	 Não 	Sim 	120 

Descriço do Serviço 
REGUL'RIZACAO E COMPACTAQAC DO SUBLEITO 

!i 	;* 

Cod. M.O. 	Desaiao da Mao de Obra 	 Quant. M.0. 	SaLrio-hora Custo Mao de Obra 

1026 	;ENCARREGADOMEO1O 	 0,580 	R5 19.87 RS 9,94 
1097 	SERVENTE (OPERARIO NAO QUAIJFICADO) 	 1,000 	R5 6,49 RS 6,49 

Custos Totals de Mao de Obra RS 16,43 

Acréscirno devido a Feitarnentas - 0,00% RS 0,00 

Cod. Eqp. Descricao do Equipamento Quant. Produt. improdut. C.unit. Prod. C.unit. Iniprod. Custo Prod. Custo Improd. 

3013 TRATOR DE PNEUS 1,00 0,16 0,84 	R$ 15794 R$ 79,55 R$ 25,27 R$ 66,82 
3017 MOTONIVELADORA 1,00 0,17 0,83 	:RS 197,34 RS 84,05 R$ 33,55 R$ 69,76 
3056 CAMINHAOPIPATRUCADO 100001 1,00 0,72 0,28 	RS 119,92 RS 3066 RS 86,34 RS 8,58 
3069 ROIOCOMPVIBRATORIODEO1 Clii 1,00 1,00 0,00 	R$ 83,53 RS 35,58 RS 83,53 R$ 0,00 
3091 GRADEDEDISCO 1,00 0,16 0,84 	RS 17,12 RS 15,76 RS 2,74 R$ 1324 

Custos Totals de Equiparnentos R$ 231,43 R$ 15840 

Custo Direto do Servico 	Qisto Indireto do Servico 	801 
	

ISS 	ICMS 	Qisto Unitáno Final 

RS 3,39 
	

RS 0,00 	 RS 0,00 
	

RS 0,00 	R$ 0,00 	R$ 3,39 

oiteiiods MdIdop&a 	trall'.ada 

Mdição: 
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Governo do Distrito Federal 

A' 	Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal 
Unidade de Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

Por essa razâo, depreende-se que a forma apropriada de avaliação da 

qualidade desses serviços é 0 controle tecnologico de compactaçâo, 0 qual comprovaria que 

subleito foi executado dentro dos parâmetros de projeto. Infere-se, também, que a 

mediçâo deve ser realizada corn base no levantamento topográfico da area pavimentada. 

Em relação ao material utilizado na sub-base, especificado em projeto como 

BGS, os auditores indicaram, por meio de registro fotográfico no Terminal Samambaia 

Norte, que foi utilizada uma mistura solo-brita na camada. Entretanto, registre-se que 

durante a execucão desse serviço, ocorreu a troca das correspondências anexas (e-mails 

entre a executora/supervisora/contratada) solicitando a substituição desse material. 

Sobre as diferenças detectadas nos quantitativos das areas e dos volumes 

que correspondem ao item - Vias de Acesso - das planilhas contratuais, informamos que 

serão feitos levantamentos dos serviços de pavimentacao em todos os Terminais, levando-

se em consideração os projetos executivos, mediçOes, memórias de cálculo, para avallaçâo 

quanto a necessidade de correçâo das mediçôes efetuadas. 

Achado 8— Deficiência da execuçâo dos servicos 

Esciarecimentos: Quanto as faihas listadas no parágrafo 127, cumpre salientar que na 

ocasião da vistoria realizada petos auditores, os serviços ainda se encontravam em 

andamento. Desse modo, mencionadas falhas deverâo ser corrigidas ate o término da 

execuçao dos contratos. 

parágrafo 128 é composto de uma sequência fotográfica das faihas, as quais jã são de 

conhecimento da Construtora e cuja correção e complementação dos serviços serão 

providenciadas e/ou já estão em curso. 

Achado 9— Não atendimento de critérios de acessibilidade 

Esclarecimentos: As orientacôes da AGEFIS referentes a acessibilidade estão sendo 

observadas pela Construtora/Supervisora, ate porque esses serviços ainda não finalizaram 

e estavam em fase de execução quando da visita dos auditores aos terminais. Assim, 

reiteramos que os serviços estão em andamento e serão concluldos ate o término das 

obras. 

Unidade Especial do Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 
Anexo do Palácio do Buriti, 150  Andar - Sala 1507, BrasIlia (DF) - CEP: 70.075-900 

Telefone: (061) 3441-3497 - Fax: (061) 3322-3913 - uegp.stdf©gmail.com  
UEGP/PTU/SEMOB-DF 
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Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal 
Unidade de Especial de Gerenciamento do Programa deTransporte Urbano 

Ante o delineado, reputa-se elucidadas as indagaçoes insertas na Nota de 

Auditoria no 18 - PROC 2856312014-e, oportunidade em que colocamo-nos a disposição 

para quaisquer informacães e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Ijnidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 
Anexo do Palácio do Buriti, 150  Andar - Sala 1507, BraslUa (DF) - CEP: 70.075-900 

Tetefone: (061) 3441-3497 - Fax: (061)3322-3913. uegp.st.df©gmaiicom 
UEGP/PTU/SEMOB-DF 
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Bruno Campos Carvaiho 

De: 	 THAIS REGAL <thayregal@hotmail.com> 
Enviado em: 	 quinta-feira, 9 de abril de 2015 10:07 
Para: 	 Bruno Campos Carvalho 
Assunto: 	 FW: Material espalhado sobre Samambaia Norte 

From: thayregaUhotmail.com  
To: fatima.sousa@arcadislogos.com.b 

Subject: FW: Material espalhado sobre Samambaia Norte 

Date: Thu, 9 Apr 2015 10:05:02 -0300 

Este é o email de confirmação que o BGS no foi utilizado. 

From: thayregal@hotmail.com  

To: eduardocaetano.eng@gmail.com  
Subject: RE: Material espalhado sobre Samambaia Norte 

Date: Wed, 11 Feb 2015 11:24:34 -0200 

Ficou decidido corn o EngQ Paulo que todo o material estocado será utilizado corno aterro e será pedido 
urn novo BGS. 

Date: Tue, 10 Feb 2015 09:22:54 -0300 

Subject: Fwd: FW: Material espalhado sobre Samambaia Norte 

From: eduardocaetano.eng@gmail.com  
To: thayregal@hotmail.com  

CC: ivantakeda@hotmail.com  

Reenviando. 

From: ivantakeda@hotrnail.com  
To: thayregakhotmail.com; mathews reis22@hotmail.com; guyther.eng@gmail.com  
Subject: Material espalhado sobre Samambaia Norte 
Date: Mon, 2 Feb 2015 11:53:25 -0200 

Born dia, Thais. 

Eu preciso da confirmaçâo do que foi decidido em relaço ao destino do material que seria utilizado como 

Brita Graduada em Samambaia Norte. 

Obrigado. 
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Buno Campos Carvaiho 

De: THAIS REGAL <thayregal@hotmail.com> 
Enviado em: quinta-feira, 9 de abril de 2015 10:08 
Para: Bruno Campos Carvaiho 
Assunto: FW: Material de sub-base e base - Samambaia Norte 

From: thayregal@hotmail.com  
To: fatima.sousa@arcadislogos.com.br  
Subject: FW: Material de sub-base e base - Samambaia Norte 
Date: Thu, 9 Apr 2015 10:06:09 -0300 

E este é o email que ele explica que o BGS nâo atende as normas. 

From: ivantakeda@hotmail.com  
To: eduardocaetano.eng@gmail.com; engmareis@gmail.com; guyther.eng@gmait.com; 
b21i09@gmait.com; thayregalchotmait.com; medeiros.eng.civil@gmail.com; 
eng.paulorogeriofs@gmail.com  
Subject: Material de sub-base e base - Samambaia Norte 
Date: Thu, 15 Jan 2015 14:04:39 -0200 

No perlodo de outubro foram coletadas duas amostras do material estocado na obra de 

Samambaia Norte, o qual será utilizado para a execucao das camadas de sub-base e base. 

Essas amostras foram encaminhadas ao laboratório da Ecoplan em Porto Alegre-RS para 

análise, a fim de se verificar se o material atende as requisitos para ser utilizado na 

pavimentacäo, conforme a especificaçao DNIT 141/2010 - ES. 

Em ambas as amostras foram realizados ensaios de análise granulométrica, de determinaçao do 

Limite de Liquidez, do Indice de Plasticidade e do Equivalente de Areia, visto que, pela 

especificacao do servico, a amostra deve atender: 

Composiçao granulometrica que satisfaca a Norma DNIT 141/2010 - ES; 

Limite de Liquidez inferior a 25%; 

Indice de Plasticidade deve inferior a 6%; 

Se esses limites forem ultrapassados, o Equivalente de Areia deve ser superior a 30%. 

o material da primeira amostra atendeu a faixa granulométrica, estipulada pela especificaçao 

DNIT 141/2010 - ES. 

Os outros ensaios realizados apontam os seguintes valores: 

Limite de Liquidez: 26,50%; 

Indice de Plasticidade: 10,94%; 

Equivalente de Areia: 14,80% 
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A;  

0' material da segunda amostra não atendeu a faixa granulometrica, estipulada pela 

especificacao DNIT 141/2010 - ES. 

Os outros ensaios realizados apontam Os seguintes valores: 

Limite de Liquidez: 28,3%; 

Indice de Plasticidade: 10,10%; 

Equivalente de Areia: 14,5%. 

CONCLUSAO: o material da prirneira amostra satisfaz a faixa granulornetrica da 

especificacao DNIT 141/2010 - ES, porém nao atende os Limites de Liquidez, de Plasticidade 

nem o Equivalente de Areia. 

0 material da segunda amostra nao satisfaz qualquer especificaçâo. 

No cademo de Especificacoes de Servicos do DFTRANS estão descritos as seguintes 

informaçOes, corn destaques a: 
Sub-base 

Deverâ ser feita a estabilizacao granulometrica de 20 cm de espessura de cascaiho taterIttco queapresenta urn lndicedesuporteCalifomiaiguai 
pu super or a40% eexpansâomáximadel%J 

- 	Controle tecnologico será feito no minimo corn dois ensaios de compactacao e umidade e pelo menos urn ensaio de caracteristica (limite de 
liquidez, plasticidade e CBR); 

- 	Os solos, usados para execucao da sub-base e base, deverSo ser isentos de rnatéria organica; 
- 	Todas as camadas deveräo ser convenientemente compactadas. Na unidade ótima mais ou menos 3,00% ate se obter a massa especifica 

aparente seca correspondente a 95,00% da massa especifica aparente maxima seca, do ensaio ONER-ME 47-64; 
- 	A area a ser compactada deverá ter 20 cm de folga em relaçao a base. 

Base 
- 	0 controle geornetncoenivelamento serâo feitos conforme nota de serviçoaprovada corn tolerância maxima de mais ou menos 2 cm. 

0 cascalho lateritico utilizado deveré ser estabilizado granulometncamente em camadas de 20 cmeapresentar urn Indice de suporteCaIifoia 
gualousuperiora6O%eexpansao maxima de 0,5%J 

- 	Controle tecnologico será feito no mlnimo corn dois ensaios de compactaçao e umidade e pelo menos urn ensaio de caracteristica (limite de 
liquidez, plasticidade e CBR). 

- 	A massa especifica aparente seca deverá corresponder a 100,00% da massa especifica aparente maxima seca, do ensaio ONER-ME 47-64; 
- 	A area a ser compactada deverá ter 10cm de folga em relacao a camada asfáltica. 

A Supervisora fará novas coletas do material para uma amostragem mais ampla. 

Os resultados dos ensaios serâo confrontados corn a norma DNIT 141/2010-ES e corn o caderno 

de especificacoes do DFTRANS. 

Os resultados serâo apresentados a Executora e inseridos ao Relatório Mensal de Controle 

TecnolOgico RMCT assim que as análises forem concluldas. 
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Secretaria de Estado de Mobilidade 
Unidade Especial de Gerenciamento 	oga.m.a Ie TrLrano 

-- 
OFICIO 

No. ?tI2015 - UEGPISEMOB 
	

Brasilia, 14 de abril de 2015. 

Ref.: Contrato de Empréstimo no 1957/OC-BR - Programa de Transporte Urbano do 
Distrito Federal - PTU/DF 

	
Nota de Auditoria NO 20 - Proc. 2856312014-e 

(1° envio) 

Senhores Auditores, 

Em atençâo a nota de auditoria em referência, de 14/04/201 5, corn relaçâo ao 

"ACHADO V.7 - Descumprimento do Artigo 6.04 das Normas Gerais, em virtude da 

faith de aporte de recursos orçamentários e financeiros para a completa e ininterrupta 

execucao do Projeto", temos a informar: 

As obras contratadas em 15/07/2014, para o exercIcio de 2014, correram por 

conta da dotaçâo orçamentária: Unidade Orçamentária 26101 - Programa de Trabaiho 

26.782.6216.3182.0001 - Natureza da Despesa 449051 - Fontesde recursos 136 e 100, 

conforme apresentado na tabeia a seguir, portanto não caracteriza falta de recursos para 

pagamento de serviços executados. 

Contrato Empresa Assinatura Objeto Fonte 136 Fonte 100 

009/2014 CONTARPP 15/07/2014 Reforma do Nücleo Bandeiranfe R$ 	403.491,84 R$ 132.998,54 

011/2014 ENGEMIL 1510712014 Reforma do Guará II R$ 	967.655,67 R$ 31 8.957,59 

012/2014 ENGEMIL 15/07/2014 Reforma do Paranoá R$ 	262.445,11 R$ 	86.506,87 

01 3/2014 ENGEMIL 15/07/2014 Reforma do M Norte - Taguatinga R$ 1.701.577,81 R$ 560.872,21 

Urn evento atrasou o inIcio das obras, foi a emissâo das Ordens de Servicos, 

que depende da designação dos executores dos contratos, e ocorreu em 24/09/2014 para 0 

contrato 009/2014 e em 14/10/2014 para Os contratos 011/2014, 012/2014 e 013/2014, 

conforme cópias em anexo. 

Aos Senhores 
MARCELO MAGALHAES SILVA DE SOUSA 
FABRICIO BIANCO ABREU 
Auditores de Controle Externo 
Tribunal de Contas do Distnto Federal - TCDF 
NESTA 

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 
Anexo do Palácio do Buriti, 150  Andar - Sala 1507, CEP: 70.075-900 - BrasIlia - DF. 

Telefone (61) 3322-5002 Fax (61) 3322-3913 
UEGP/PTU/SEMOB/DF 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Mobilidade 
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

Assim que recebidas as Ordens de Serviços, foram realizadas visitas aos 

locals das obras, e nos casos das quatro obras em referenda, foi identificada a necessidade 

da desocupacâo dos terminals pelos funcionários das empresas de ônibus e do DFTRANS. 

0 projeto original nâo contempla tal necessidade, pois na época era possivel 

realizar as obras apenas com utilizaçâo de paradas de ônibus adjacentes aos terminals, 

apropriadas pelo DFTRANS. Atualmente este procedimento não e viável, em função do 

aumento expressivo de usuários e funcionários envolvidos e a desocupaçâo dos terminals é 

imprescindivel, e impede o inlcio dos serviços das obras. Observou-se assim, a necessidade 

de execuçâo de estruturas para a reIocaço das atividades dos terminals, tais como 

manutenção de local para embarque e desembarque dos usuários, estacionamento e patio 

de manobras dos ônibus. 

Além do fato descrito, os projetos estâo sendo readequados em função da 

defasagem de tempo entre a elaboraçao dos mesmos e a contratacâo das obras, bem como 

as exigéncias atuais do Corpo de Bombeiros, que implicam em ampliaçâo dos Sistemas de 

Prevencao e Combate a Incêndio e de Proteçâo contra Descargas Atmosféricas. 

Diante disso, as empresas contratadas levantaram os quantitativos de 

serviços e redimensionaram os prazos, formalizando solicitaçâo de aditamento de custos e 

prazos. Tais trâmites estâo em andamento, e necessitam da "não objeçâo" do BID e 

aprovaçâo da PGDF. 

Dessa forma, nâo se pode afirmar que a UEGP planejou inadequadamente a 

alocaçâo dos recursos do Programa, pois nâo é a ausência de faturamento por parte das 

empresas contratadas, que implica em atraso no inlcio das obras. 

Atenciosamente, 

Anexos: 
v' Ordens de Serviços 175/2014, 181/2014, 183/2014 e 182/2014; 
v' Publicaçôes do DODF de 24/09/2014 e 14/10/2014. 
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Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

Anexo do Palcio do Buriti, 150  Andar - Sala 1507, CEP: 70.075-900 - Brasilia - DF. 
Telefone (61) 3322-5002 Fax (61) 3322-3913 

UEGP/PTU/SEMOB/DF 
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DISTRITOFEDERAL 

ORDEM DE SERvIcO  

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANS PORTES 

CONTARPP ENGENHARIA LTDA 

A U T 0 R I Z A M 0 S a execuçao da obra de reforma do Terminal de Onibus 
Urbano do NUcleo Bandejrante IoCalido abaixo da Avenida Contorno, em frente a Area Especial n° 7, NUcleo Bandeirante/OF, em conformidade corn o Contrato n° 009/2014.81, firmado entre esta Pasta e a empresa Contarpp Engenharia Ltcla. 
provenjente da Licitaçao PUbljca Internacional IPI n° 001/2011. Lote 1, 

tratada no Processo n° 090.000120/2011. 

N OCLEOBANDRANTE 

Execuçao de obra de reforma de Terminal de Onibus Urbano. 

Empresa Executora: CONTARpp ENGENHARIA LIDA, 

VALOR 0, 
 0 valor do contrato é de R$ 682.653,25 (seiscentos e oitenta e dois mit 

seiscentos e cinquenta e trés reais e vinte e cinco centavos) que ocorrerã a conta da 
seguinte dotacao orcamentaria, para o exercicio de 2014: Unidade Orcamer,tarja 
26101 Programa de Trabatho 26.782.6216.31820001 - Natureza da Despesa 
449051 - Fonte de recursos 100. no montante de R$ 132.998,54 (cento e trinta e 
dois mit novecentos e noventa e oito reals e cinquenta e quatro centavos), e Fonte 
de recursos 136, no montante de R$ 403.491,84 (quatrocentos e trés mu 
quatrocentos e noventa e urn reals e oltenta e quatro Centavos). 

DATA MAXIMA PARA 0 INICIO DAS OBRAS 	
13 /10/2014 

0 
2 
w 
w 
C, 
Cl) 
0 
0 

0 

NOmero: 
CONTRATO 

CT 00912014-ST 

NOTA DE EMPENHO D' 

Sigla da U. C. 	Data da emis 

ST 	 I 
do Empenho: 

29/07/2014 

Brasilia-OF, 03 de outubro de 2014. 

Data: 	

Ldata 

(tre;entos 
, a contar da 

i0L!14 Conhratp  de assinalura 

2014NE00366 (10( 
2014NE00367 (13E 

Fonte; 	i Valor do 

100 	

I 	RS. 132.99854 
136 	 RS: 403.49 1.84 

240 (duzentos e 
quarenta) dias a 
pailir da emiss5o 
da O.S. 

mpenho 2014: 

C 
L CIANA GIFFONI RODRIGUES A ILHA 

Subsecretárja de \dministracao Geral 
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it 	DISTRITOFEDERAL 

ORDEM DE SERVIçO 	 N° 181/2014 

- -* 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 
Ooslina, 

ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENcAO E L-. 	 JcTD 	 - 
0J 
< 	A U T 0 R I Z A M 0 S 

a exeducao cia obra de re(ornla do Terminal de Onibus Urbano ' 	do Guará Iliocalizado na Area Especial 10 - Lote 2" - 
Guará r.J (conformidade corn o Confrato n°O11/2014..ST firmaclo entre 	

It. Guará/Dp em 
esla Pasta e a ernpresa J Engempi Engenharja Ernpreend,mentos Manutencao e Instalacoes L 

f da Licitaçao Pb1ica Internacional IPI n 	 da..provenienfe 
001/2011, Lote 2, tralada no Processo n° 1 090.000.12012011 

<1 
Local 

I 	 GUARA..I1 --------- o 
Ir 	I Execuçao de obra de reforma de Ierminat rio Onibus Urbano. 
0 	Empresa 

Executora: Ençjemd Engenharia. Empreendimentos g lnstalacaes Ilda. 	 Manutencao  
o

.- 	.,- - '< 	VALOR 
0 valor do contrato ode RS 1637.14158 (urn milhão seiscentos e trinta e 

sole mil cento e quarenla e urn reals e cinquenta e oito centavos) que ocorrerá A conta o 	J cia seguirfle dolaçâo orcamentarja para o exerciclo de 2014: llnidade Orcamentaria I 26101 - Programa de 'rrabalho 26.782.621631820001 - Natureza cia Despesa 
449051 Fonte do recursos 100, no montOnte de RS 318.95759 (trezentos e dezoit Mil 

novecenfos e cinquenta e sete reals e cinquenta e nove ccntavos). 
0 Fonto de 

sci
[

recursos 136. no montanle do RS 967.655,67 (novecentos e sessenta e sOle ml 
scen(osinqueflla e cinco reals o sessenla e sole centavos). 

DATA 	
L XIMA PARA 0 IN1CIO DAS OBRAS 1, 

1
20/10/2014 -____ 

'Ig0nci1: 	 Exoc*iç,- 

III?.Cnlos) 1111s, 	240 (thiont 
C0NTRA 	 300(tra 

CT 011/2014-ST 15/0712014 	 chita ::o 
W 	 assinalura 

c,z1 0$ 
Co 	NOTA DE EMPENI1O p.  
0 	 201 4NE00372 (100) 

2014NE00373 (136) - CI  do Empnnhn 
ST 	 100 	 RS: 318,957,59 9/0 27/2014 	 136 	 RS: !)G7.655fl7 

Brasilia-OF 10 de outubro de 2014, 

LUCiANA G1FFONJ R DR!GIJES PA HA 
Subsecretana do Administracao Geral 

o 
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I 	DISTRtTOFEDERAL 

ORDEM DE SERVIc0 E EI1 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES Deshninn 

ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS MANtJTENcA0 E 
INSTALAcOES LTDA. 

AUTO R I Z A M OS 
a execuçâo do obra dereforma doTrnn I de Onbus ' Urbano do Paranoa.locaJjzado 

 na Quadra 33 — Lots 01 — Paranoa/DF em P1 
 conformiclacle corn o Contrato n°012/2014s-r (irmaclo entre Oslo Pasta e a empresa 

Engemil Engenitaria Empreendimentos Manutencao e lnstalacaes LIda.. 
provenjfl da Licitacâo PUblica inlernacional LPI no 001/2011. Late 2. tratada no 3 	Processo no 090.000.120/2011. 

0 	 PARANOA 
< 	OPSCf,ao: 

co  Execuçao do obra de reforma de Terminal de Onibus Urbno. 0 

0 Empre 	Executora• 
ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENOIMENTOS 

EN JNSTAOESL 
VALOR 	

0 valor do conirato e de RS 444.02t.36 (quatrocenos e quarenta e > 	
quatro mil vinte e urn reals e Irinla e seis centavos) que Ocorrerá 

t conta da segtnnte dotaçao orcamenta,ja. para o exercicto de 2014: Unidade Orcamentarja 26101 — 
Programs do Trabalho 26.782.6216.3182.0001 — Nalureza do Despesa 449051 
Fonte de recursos 100

* 
no montanle de R$ 86.506.87 (oitenla e seis mit quinhenlos e seis reajs e oitenta e solo centavos). e Fon( de recursos 136. no montante de RS O 	

262.445.11 duzentos e sessenta e dois mit quatrocentos e quarenta e cinco roars e onze centavos). 

L
TAMA)CIMPARAOIN(C(ODASOBRAS I,.

20/10/2014 
Vig0nr.ia 	j 	crsço Numero: 	 Data: Z 	 3OO(lfezOnto) 	240 (thiznto e 

Ir 	

CONTRATO 	

ant ni 

I (rlunI) div a
o  

CT 012/2014.sr 15/07/2014 daln  p fl ç 
, 

co5 j fl , u,i,r d, padir di wiisk, UJ 	 ________ 	
(IC) Ciato 0 

Cl) 	NOTA DE EMPENNO P. 	
2014NE00374 (100) 0 	____ 	__________ 	
2014NE00375 (136) Dalada 	 Fonle: 	Valor cia (In Empenho: 

ST 	 100 	 RS: 86.506.87 
29/0712014 	 136 	 RS: 262,415, 

8rasitiaOF10 de oulubro de 2014. 

Subsecretárja d Administracao Geral 

— 
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t;c 
DISTRITOFEDERAL 

ORDEM DE SERVIç0 	 JI 182I20hiI1 I 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDJMENTOS MANUTENcAO E 
- ._jLçOESLTD& 

A U T 0 R I Z A N) 0 S a execuçao da obra de reforma do Terminal do Onihus 
Urbano de Taguatinga. localizado na QNM 42 Area Especial NO 03 - Lobs 3 a 7 - 
Setor M Node - Taguatinga/OF, em conformidacle corn a Conirato no 013/2014-ST. 
firmado enire esta Pasta e a empresa Engema Engenharia. Empreendirn,1(o 
Manubençao e lnsta)açôes LIda.. proveniente da Licitaço PUblica Internacional LPI 
n° 00112011, Lobe 2. tratada no Processo no 090.000.120/0 

TAG IJATINGA—QNM42 

Execuçao de obra de reforma do Terminal de Onibus Urbano. 

Empresa Executora: Engemil Engenharia. Ernpreencjimentos. Manulençao a 
lnslalaçoes LIda. 

VALOR 	0 valor do contrato e de RS 2.878.837,7iois milhâes ojbocentos e 
setenta e oibo mil oibocenbos e trinta e sete reais e noventa 0 dois centavos) quo ocorrerá a conta da seguinte dotaçao orcamentárja, para o exercicia de 2014: 
linidade Orçamenlaria 26101 - Programa de Trabalho 26.782.6216.3182.0001 - 
Nalureza da Despesa 449051 - Fonto de rectrsos 100. no montanbe de RS 
560872.21 (quinhentos e sessenla mil oitocentos a selenta e (lois renis a vintc C urn 
centavos), a Fonte de recursos 136. no montante de RS 1.701.577.81 (urn mithäo 
sebecenbos e urn mil quinhentos e setenta o sete reais e oibenta a urn contavos). 

C.) z 
Ui 

Ui 
0 
U) 
0 
0 
0 

DATA MAXIMA PARAO INICIO DAS oas 

Nurnuj. 	 Data: 
CONTRATO 

CT 013/2014-ST 15107/20 

NOTA DE EMPENHO 

Data daernjsso 
do Empenho: 

ST 
20/0712014 

20110/2014 
{j'gcnr.ta: 	Execucir 

00 	((ro/.CIlIos) 240 (dIinI4is C 
dias, a conlar da quaronta) (Ins a 
(Inta de assln.,(ura parlir da cfnt;an 
k, Co,iI,alo. 	da OS. 

2014 NE00370 (100) 
2014NE00371 (136) 

	

'nb: 	 Va!w do Empenho 2014 

	

100 	 RS: 560.572,71 

	

136 	1 	RS: 1,101.577,81 

Brasilia.DF. lOde outubro do 2014 

CIA 
IiIi

PAD ILH A 
SubsecretânPde dministracao Geral 

411 
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Art. 5° No exercicio do suas atividades. a Corniss0o Permanente de Plane(ainento dos Contra-
iacôes do Departarnento do irdnsito do Distrito Federal deve observar o que disp6em a Lei n° 
4.61 1,de 9 do agostodo 2011,0 Decreto 0035.592,  do 2 de julho do 2014.c a i'ortaria no 184, do 

de agosto do 2014, da Secrelaria do F_dade de Planeamento o Orçarnenlo do Distrito Federal 
Art. 60  Us relatdrios anuais provisorios o dctinitivos da ComissOo do quo trata a pr050nte Ins-
trucdo, cnntcndo n plancjamcnto dos contralaçocs para rt ann scguinto, dcvcm ser suhrnctidos 

a aprovac5o do Gabinete do Diielor-Gcixil do Deparlmento do Ttdnsito do Distrito Federal, 
mediantc dcspacho do Diretnria dc Administraçdn Geral - Dirag, aId 05 (ci500) dray ames do 

Sm do prazo para apresentacdo do planeiarnento a Secretaria de Estado de Plane ansento e Or. 

camcnto do Distrito Federal. 
Art. 7° Oslo instruçdo ontra em vigor no data tic sua publicag6o. 

ROM(JLO AUGUSTO DO CASTRO FELIX 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAAO GERAL 

ORDEM DO SERVIO No 165. 1)1323 DI) SETEMBRO DO 2014. 
ASI)BSECRETARIA I)EAI)MINIsTRAcAOGERAL. 1)A SECRETARIA DO ESTADO DO 
TRANSPORTES 00 DISTRITO FEDERAL, no USO dos alrihuicEes que the sOc conferidos 

polo earl. 10.  X, da Ptlaria n 52, do 19 de julho do 2013, publcada no DODF no IS I. de 24 do 
julho do 2013.0cm atcndirncntn As dctcrminaçocs normalivas insculpidas no art 67 do Lei n° 

8.66611993, no an. 41 do Decito 0032.598/2010, 000 Portaria n° 2912004-SGA (e alteracOos) 

cc contido no Procosso Adnsinistrativo no 090.001.664/2014. RESOLVE: 
Art. l°DosignarANTONl(j GOMES DA SILVA FILl 10,  malriculo94O46- I o PAULO ROBERT 
SANTOS MACHAL)O. nialricuia 0197601-X, para atuarcrn comb Executoros sos funcOcs 
de Titular o Suplonto. respoctivansonie. do Contrato no  008/2014 STII)I', colehrtido coin a 

CONTARI'P Engcnharia Lids. 
Art. 2°  Cornpctirá an (ii) sorvidor (a) dcsignado (a) onion Executor (a) Titular coo (it) Executor 

(a) Substiluto (a) quando no exercicio legal da subslatuic8o, oxercor as seguinles alribuiçOes. 
sent prcjuuon do outras lcgalmento prcvistas: 

- supervisionar. Sscal care ocompanhar a exoouc5o do contralo em todas as fasos. observando 
dispositivo no art. 67 do Lei n°8666/O3eno art. 41 do DecrotO 0032.59812010; 

tt-atestarasNotsisFiscaisFaluras rcfercnlcsaprcstacdo dos serviçoscaeonclusOodasctspasalustadaS: 

ill - cxcrccr 0 contrnlc c a ohservitncia do prazo para a cxccuçOo dos scrvicos; 
i\'- uiprosenlarreiutorio do uucuirnpanhantenlo dos sorviços coniratados no macu legal. uotimtunui 

dos scrvicos ott scniprc que solicitado. 
Art. 3°  But Ordom do Sorviço cnlrui em vigor no data do suo puublicaciu. 

Art. 4° Ficant revogadas as disposicocs cm contritrio. 
LUCIANA GIFFONI RODRJGUI3.S PADI1.IIA 

ORDI3M 00 Sl3RV10 N° 166. 0023 DESE113M000 0132014 
A SUBSECRETARIA DEADMINISTRAcAO CORAL, DA SECRETARIA DO ESTADO DO 
TRANSPORTF.S DO DISTRITO FEDERAL no ion dos alrihuiçncs que flic vOo contitridas 
polo o art. I. X, da Portaria n° 52. do 19 do julho do 2013, publicada no 000F n° 151. do 24 
de julho do 2013,0cm atcndimcnto its dctcrminaçitcs normalivas insculpidas no art. 67 da 1_ct 

n°  8666/93, no art. 41 do Docroto 0032.598/2010, 0  no Porlaria n°  2912004-SGA (0 alteracoes) 

Co conidis no I'roccsso Adniinistralivo no 090.001.665/2014. RESOLVE: 

Art. t0  Desi13narANTONIOGOMES DA SILVA FILl 10. niatricula 94046-I e l°AUI,O ROBERT 
SANTOS MACIIADO. inatricula 0197601-X, para attiarom couno t3xecutores nas fungScs 

do titular c Suplento. rcspcetisarnonle, do Contrato no 009/2014 - SI/OF. colebrado coin a 

CONTARI'P Engcnliaria Ltda. 
Art. 2° Conipeliri an (/t) seividor (a) designado (a) como Executor (a) Titular can (it) Executor 
(a) Subsliluto (a) quando no exercicio logal da suhslituiçOo. exercer as soguinlea atribuiçOes, 
scm prejuizo do outros legalmenlc prcvisluus: 
I - supervisionar, fiscalizar o acompanliar a cxccuçdo do controto em todac as fases. observando 

dispositivo no art. 67 da Lei n° 8666/93eno art. 41 do Decroto n° 32.598/2010: 
II - otestar as Notas Fiscais/I°aturas rcfcrcntcs a prestacOo dos scrvtços ca conclusSo dos 

etapas ajustadas: 
Ill - cxcrccr o controlc oa oliscrvitncia do prazo paso a cxceuçSn dos services; 
IV- aprcscntar relautrio do oconspanhamcnto dos serviços contratodos no prazo legal, an ldnnino 

dos scrviços ou scnsprc que solicitado. 
Art. 3° Esta Ordom tie Scrviço entro em vigor no data do sua publicacOo. 
Art. 4° Ficam rcvogados as disposiç0cs cm contritrio. 

LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILI IA 

ORDEM DO SEICVICO No 167, DE 23 DESETEMBRO 1)132014. 
ASUBSECRETARIA DEADMINISTRAcAOGERAI,I)ASECRETARIA DE ESTADO 1)13 
TRANSPORT1SS 00 DISTRITO FEDERAL, no uso dos atrihuiçUes (tile Ilie s)tn cosleridas 

poto ems. 1°. X, do l5ortaris n° 52, do 19 dejulho tic 2013, puhlicsda no DOOF no 151, dc 24  

de julho de 2013,0001 olendimentcs its deterininoçOes normativos insculpidas no art. 67 do Lei 
008666/93.  no art. 41 do Decrelo 0  32.598/2010. o no l'ortaria n° 29/2OIWSGA (o olteroçOes) 

c o cnntido no I'roCOsso Admunistrativo no  090.001.666/2014. rosolvc: 
Art. l°DosignarANTONiO COMES 0A SlI.VAFII.l40. rnaIriculo94046-1 e PAUI.0 ROBERT 
sANros MACI1ADO. unalttcula 0197601-X, para aluarem corno Exocutoics nay funçocs do 
Titular c Suplcntc, rcspcclivarncntc. do Contrato tt°  010/2014- ST/OF. cotebrado coin a CON-

TARPP Engouihoria Ltda. 
An. 2°  Cisinpetirit on(S) scrxidcir (a) dosignado (a) onion Excculor(a)Titular 000(6) Executor 

(a) Siibstituto (o) quando no exercicio legal do substituicOo. oxercer as segutnlos atribtuiç6os. 
scm prciutzo tic outros lcgalnicnlc prcvistas: 
I - suporvisionar. fiscal izar o aconipanhar a execuçito do cutntrato em todas',us fascs. obsorvando 

0 dispositivo no art. 67 do Loi no  8666/93 coo art. 41 do Dccrclo 0032.598/20)0: 

II - aleslor as NoDs fiscois/Faluras relorontos d prostacdo tins scrvicuss Ca eonclus)lo das 

otapas ojuslados: 
lit - cxxrcer o cotitrolc ca tihservitscia do prazo para a cxecuçito dos vcrvuçnv: 
IV-apresentar rotatSrio do scounpanhasiento dos scrviç.os contratodos no prazo logs), aotortnino 
dos servicov on seuipre que solicitado. 
Art. 30  Oslo Ordeni do Sorviço enlist em vigor no data do sua pubiieorito 

Art. 4°  Ficattt rcsogados as disposicOcs est coittritrro. 
lUCIANA (EFFONI RODRIGUES l'ADILIIA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 

INSTRIJçAO 0130300 SETEMBRO 1)13 2014 
O 1)1RETOR CORAL DODEPARTAMENT() DO ESIRAI)AS DO RODAGEM DO 
DISTRITO FEDERAL. usando dos alribssçSos quo Hie confcro o artigo 79 uructsuv XIX. 
do Reginiento aprovadu polo Decteto n' 25. 735. do 06 do abril de 2005 e v-rn cunfor' 
midade os poritgrofns 1° c 2°7  do artigo 3°. do Dccrcin no 33.551. dc 29 do fcverciro 

do 2012. RESOLVE: DESIGNAR JULIMAIC PL°RIiIRA DE OLIVLIRA. Agonte de 
Atividadcs Rodovisirias. ntatrieulo 93.766-5, para ytibstituir LIBENCIO SALOMAO 
1)13 DEUS MUNDIM. niairictula 217.032-9. Geronto de Topogrofia. Simboto Dl°G-14. 
do Superintcndcncio Tdcnico, no pertodo do 11/08/201'1 a 31/08/201-I, per motivo do 

I .uccnça Medico do titular do cargo. 
FAUZI NACFUR JUNIOR 

INSTRUcAO DEO5 DESETEMBRO DE 2014. 
ODIRETOR CORAl. DO DI3PARTAMENTO DO ESTRADAS DO RODAGI3M DO DIS-
TRITO FEDERAL. usando clay alribtiiçOes que the confero o artigo 79. inoiso XIX. do 
Rogimonlo aprovado pcio Dccreto n° 25.735. dc 06 dc aloril do 2005 e cm cotiformidade 
us paritgrafos 1° c 2°, do artigo 3°, do Dccrcto n' 33.551. de 29 (Ic fevcrctro tie 2012, 
RESOLVE. DESIGNAR MARIA GORETF1 DA SILVA PRADO, Tdcuiico dc Atividados 
Rodovidrias. mntricula 93.704-5,pura suhstituii MAGDA LEONOR ELCURAB MOREl-
RA, matrictita 94,109-3, Gcrcntc do Ploncjaiticnto c Acompashastento, Stitihoto OFG- 14, 
do CoordenacOo de Plasojasiento, no peritdo de 031001/2014 a 12/09/2014, per motive do 

Fdrias Rogulorcs do titular do cargo. 
FAU/J NACI1IIR it.JNIOI< 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE TURISMO E PROJETOS ESPECIAIS 

COORDENADORIA DE INTEGRAçA0 DAS AçôEs SOCIAIS 

ORI)EM 1)0 SERVICO No 01.1)0221)1) SI3TEMI)RO 1)11 2014 
0 COORDENADOR ADJUNTO DO ADMINISTRACAO. DA COORDENA DORIA DO 
INTEGRACAO I)AS Ac0I3S SOCIAIS, DA SECRI)TARIA 1)13 13SlAD() Dl: TURISMO 0 
PR000TOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. no use de suas atribuiçOes e otendondo o 

disposto no art. 8°. do Docroto n° 28.444. de 19 do noxeinbio do 20070 Porlaria SI3111-AN 11° 39 

sIc 30 do marco do 2011, RESOLVE: 
Art. 1°  ConstiOur Comissdo para roatizor itts'cittitrio fluke polrirnonuat do bouts ntOvois, sento-
vonles c unuiveis icfcrentc an excrelcio do 2014 da Couirdcnadu,ria do Intogi'acilo dos Açfics 
Sociais.contposta porAl.EXANDRE DOS SANTOS MAGAIOHAES, matricolo 1.661.529-8. 
JEANNE FLRRI3IRA ULIVI3IRA. matricuta I.663.I85-4.e IIENRIQUE SAMPAIO LINS. 

malrtcuto 1.662.891-8. 
Art 2°A costissito sec/u prosidida polo primeiro. 
Art. 30 Fixaro prazo de IS do NOVEMBRO dc 2014. porn a conclusito do Invcntitrinc aprcscn-
iacito do relotOrio it Coordonadoria Adjtuitla do Atniinistrag)tis dessa CIAS. 

Art. 4°  Estit Ordcnt do Service cuitro em vigor no data da sua publicacso. 
RODE GO MENDES PINTO 
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DODF no 151, do 24 dejulho de 2013 e considerando o disposto nos artigos 44 e 45, do 
Lei Coniplementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, regulamentada pelo Decreto no 
33.551. de 29 de fevereiro de 2012, RESOLVE: DESIGNAR GILBERTO REIS BARROS. 
matricula 0052364.X, Tdcnico, para substituir EL1ANE FREITAS ALVES DOS SANTOS, 
matricula 261 .298-4, Coordenadoro do Politicas do Transportes, CoordonacSo de Politicos 
de Transportes. simbolo CNE-06, no perlodo de 06.10.2014 a 20.10.2014, por motivo de 
fdrios regulamentares do titular. 

LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA 

ORDEM DE SERV1O No 177, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014, 
A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL no uso dos atribuiçôes que the conferemo inciso 
1X, do artigo 10,  do Portaria no 52-ST, de 19 dejulho de 2013, publicada no DODF no 151, de 24 
dejulho do 2013 o considerando o disposto nos artigos 44 e 45, do Lei Coniplernentar no 840, 
de 23 de dezembro do 2011, regulamentada polo Decreto no 33.551. de 29 de fevereiro de 2012, 
RESOLVE: DESIGNARALBERTO CARLOS B. AOIAMA. mali-louIs 36.371-5, lotado no NO-
cleo de Auditoria Fiscal Area I, para substituir o servidor MAURO DIAS DA SILVA, matricula 
37.92 1-2, Chefe do NOcloo de Auditona Fiscal, simbolo DFO-12, no perlodo de 24.09.20148 
03.10.2014, por motivo do fdsias regulamentares do titular. 

LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA 

ORDEM DE SERVIçO N° 179, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014. 
A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL no uso dos atribuicaes que Be conferern o inciso 
IX, do artigo 1°, do Portaria no 52-ST. de 19 dejulho de 2013, publicada no DODF no 151, do 
24 dejulho do 2013 e considerando o disposto nos artigos 44 e 45, do Lei Complemeatar no 
840, de 23 do dezembro do 2011, regulamentada pelo Decreto no  33.551, de 29 de fevereiro 
do 2012, RESOLVE: DESIGNAR RAIMUNDO N. DO NASCIMENTO SILVA, matricula 
01327-7, lotado no Rodoviána do PIano Photo, para substituir RENATA KELLY DA COSTA 
PEREIRA. matricula 263.328-0, Chefo do NOcleo de manutcnç6o, Unidade de Adminislraç8o 
do Rodovidria de Brasilia, simbolo DFG-1 2, no periodo do 27.10.2014 a05. 11.2014, por motivo 
de férias regulamentares do titular. 

LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA 

ORDEM DE SERVIO No 180, DE 08 DE OUTUBRO DE 2014. 
A SUBSECRETARIA DEADMINISTRAcAO GERAL, DASECRETARIA DE ESTADO 0€ 
TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL, no uso dos otribuiçOes que lhe conferein osciso 
IX, do artigo 1°, do Potions a° 52-SI, do 19 dejulho do 2013. publicadano DODFn° 151, do 
24 dejulho do 2013 e considerando o disposto nos artigos 44 e 45, do Lei Conipleniontar no 
840, do 23 de dezembro de 2011, regulamentada polo Decreto no 33.551, de 29 de fovereiro 
do 2012, RESOLVE: DESIGNAR MICHELLE BORGES HIRIE DE MIRANDA, matricula 
263.257-8, Gerente do Acompanharnento de Projetos do Subsecretaria do CoordenacSo do 
Projetos, do Secretaria de Essado de Transportes, porn substituir WALBER MEDRADO DO 
AMARAL. matricula 42.041-0, Coordenador do Monitoramonto cAvaliaç6o do Projetos, do 
Subsccrctaria do Coordcnagflo do Projetos do Sccrctaria do Estado do Transportos, simbolo 
CNE-06, nos periodos do 15.10.2014 a 24.10.2014 edo 03.11.2014002.12.14 por motivo 
do fdrias regulamentares do titular. 

LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA 

ORDEM DE SERV1O No 186, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014. 
A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL, no uso dos atribuiçôes que Ihe silo confendas polo o 
an. 1°, X, do Portarian°52. do 19 dejulho de 2013, publicada no DODF no 151, do 24 dejulho do 
2013. e em otendimento as determinaç&snormativasinsculpidas no art. 67 do Lei no  8.666/I 993, 
no art. 41 do Decrcto n° 32.598/2010, ena Portaria no  29/2004-SGA (e alieracoes), RESOLVE: 
Art. i°'besignar KEINIO MARCIOAVELAR, matrlcula 220771-0 oVALERIA GONçALVE& 

(REGIS. matricula 220950-0, porn solar como Executores Titular e Supleute. 
losConlratos n 011/2014 - ST/DI' 012/2014 - ST/OF 0013/2014 - ST/DF celobrudos cone 
esta STe a enipresa ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO 
€ INSTALACOES LTDA. 
Art. 20  Competirá 00 servidor designado como Executor (a) Titular coo Executor (a) Substilsito 
quando no exercicio legal do substituiçilo, oxerter as seguintes atribuiçoes, oem prejulzo do 
outras legalmento prcvistas: 
I - supervisionar, 8scatizar e acompanhar a execucgo do contrato em todas as fazes, obseivando 
odispositivo no art. 67 do Lei 8.666/93 coo art. 41 do Decreto no 32.59812010; 
II - otestar as Nolan Fiscais/Faturas referentes 6 prestacilo dos servicos o a conclusilo 
dos esapao ajustadas; 

Art. 3° Esta Ordem do Servico entra em vigor no data do sua publicaçilo. 
Art. 40  Ficam revogodas as dispoaiç&s em contrilrio. 

LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA 

ORDEM DE SERVICON° 187, DE 13 0€ OUTUBRO DE 2014. 
A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO 
0€ TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL, no uso dos atiibuiçes que Ihe conferem o 
inciso Ill, do artigo 10,  do Portaria no 52, do 19 dejulho do 2013. publicada no DODF no 151, do 
24 dejulho de 20130 tendo em vista o constante no processo: 090.000431/2014, RESOLVE: 
AVERBAR, nos tonnot do artigo 163 do Lei 840, do 23 de dozombro do 2011. 5.049 (cinco mil, 
e quarents e nove) dias do tempo de serviço prestados polo servidor RICARDO ANDRADE DO 
COUTO, matricula 266.425-9, ocupante do cargo do Auditor Fiscal do Atividades Urbasos, 3' 
Classe, Padrilo Ill, do Quadro do Pessoal do Distrito Foderal, conforme certidilo oxpedids polo 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no perlodo do 14/08/2000 a 
11/06/2014, contodos psi-a todos Os efoitos. 

LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 

INsTRU4;A0DE 13 DE OUTUBRO DE 2014 
O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO DEPARTAMENTO 0€ ESTRADAS DE RO-
DAGEM DO DISTRITO FEDERAL, usando dos atribuicSes que the confere 0 Art. 79, 
Inciso XVIII, do Regimento aprovado polo Decreto no 25.735, do 06 do obril do 2005, 
RESOLVE: CONCEDER Gratificaçilo de Titulaçilo, nos termos do artigo 25, do Lei no  

4.426/2009 regulamentada polo Decreto 31.452/2009, aos servidores obaixo relacionados, 
Os efeitos linanceiros retroagem 6 data do requenmenso do servidor. Relaç8o por nornc do 
servidor, cargo, matricula, titulo, percentual. data do concessilo, processo. BRUNO NERES 
DA COSTA, Técnico do Atividades Rodoviilnas, 215.337.8, Graduaçilo, 10%, 13/10/2014, 
113.001120/2011; MARCO ANTONIO DE LIMA, Técnico do Atividadcs RodoviOrias, 
93.910-2. Graduaçtlo, 10%, 10/10/2014, 113.006611/2010. 

MURILO DE MELO SANTOS 

RETIFICACAO 
No Inslruçilo de 30 do setembro do 2014, publicada no DODF n0 2 14. do 10 do outubro de 2014, 
pilgina 04, o ato quo DESIGNOU CLAUDIO MANOEL VIANA 0€ REZENDE,, matricula no 
222.108-X, pam substituir CATIA CILENE NERY DE OLIVEIRA, matricula no 94.1204. no 
perlodo de 06/10/2014 a 15/10/2014, por motivo do férias regulates do titular do cargo, ONDE 
SE LE: "... CNE-07...", LEIA-SE: "...CNE-06...". 

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAcA0, 
UR13ANO 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAcAO GERAL 

ORDEM DE SERVICO No 114, 0€ 130€ OUTUBRO DE 2014. 
A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO 
DE HABITAçAO REGULARIZACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO 
FEDERAL, Substituta, no uso dos atribsiç6es que the confere a Portaria n.° 38, do 29 dejulho 

do 2011, publicada no DODFn° 148 deOl dcagostode20l I, RESOLVE:AVERBAR, corn base 
no § 9° do artigo 0  201, do Constituiçilo do RepCiblica Fedcrativa do Brasil, bern como no artigo 

0 10 1,do Lei Comptemcntar no  769 de 30 dejunho do 2008,0 tempo de servigo prestado por 
JOSINALDO DIAS, matricula 99.005-1, no periodo do: 04/08/1978 a 31/03/1979, perfazendo 
o total do 240 (duzentos e quarenta) dias, pars efeitos de aposentodoria, coufomte coasts dos 
autos do proccsso 390.000.638/2014. 

JAQUELINE MONTELES AGUIAR 

ORDEM DE SERVIO No 115, DE 13 DE OUTUBRO 0€ 2014. 
A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARJA DE ESTADO 
0€ HABITAçAO REGULARIzAcA0 E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO 

FEDERAL. Substituta, no uso dos atribuiç6es que Ihe confere a Portaria no  38, de 29 dejulho do 
2011, publicada no DODF no 148 de 01 do agosso do 2011, RESOLVE: AVERBAR, corn hose 
no § 90 do artigo 00201.  do Constituiçilo do RepOblica Federotiva do Brasil, bern como no artigo 
no 101, do Lei Complcmentar 00769  de 30 do junho do 2008,0 tempo do serviço prostado por 
JONAS OLIVEIRA FIGUEIRA, matricula 99.014-0, no perlodo do: 02/05/1979 a 01/11/1979, 

Ill - exercer a controle ea observilncia do prazo pars a execuçlto dos scrviços; 	 perfazendo o total de 184 (censo e oitonta c quntro) dias, paro efeitos do aposcntodor a, conforme 
IV - apresentar relatOrio de acompanhamento dos serviços contratados no prazo legal, aotérrniso 	000sta dos autos do processo 390.000.624/2014. 
dos serviços ou sempre que solicitado. 	 JAQUELINE MONTELES AGUIAR 
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INSTRLJcAO No 18, DE 26 DE JANEIRO DE 2015 
O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-CO. 
DEPLAN, usando dos atribuiçoos do inciso XXI do Artigo 33 do Estatuto Social, RESOLVE: 
Dispensar o emprcgado LEONARDO MOTA NETO, matricula no 3567-X, do Emprego em 
Comissâo. Simbolo EC-03, do Assistente do Ger6ncia do Administraç6o, 

JULIO MIRAGAVA 

INSTRUçAO N° 19, DE 26 DE JANEIRO DE 2015. 
O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CO. 
DEPLAN, usando dos atribuig0es do inciso XXI do Artigo 33 do Estatuto Social, RESOLVE: 
Dispensar o empregado MAURI dO RONDELLI MEUREN, matricula no 3563-7, do Emprego 
cm Comissâo, Simbolo EC-02, do Asscssor. 

JULIO MTRAGAYA 

mls-rRucAO No 20, DE 26 DE JANE! RODE 2015 
O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- dO-
DEPLAN, usando dos atribuicOes do inciso XXI do Artigo 33 do Estatuto Social, RESOLVE: 
Dispensar oomptogado CLAUDIO ROBERTO HECKMANN, matricula n°3558-0, do Emprego 
can Comiss6o, Simbolo EC-Ol, de Gcrcnte de Projetos de Dcscnvolvimento. 

JULIO MIRAOAYA 

INSTRUçAO No 21, DE 26 DE JANEIRO DE 2015. 
0 PRESIDENTE DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDE-
RAL - CODEPLAN, usando dos atribuicâos do inciso XXI do Artigo 33 do Estatuto 
Social, RESOLVE: Dispensar a empregada CLAUDETE IJMBEL1NA DOS SANTOS 
CARDOSO, matricula no 3559-9. do Emprego em Comissgo, Simbolo EC-03, do 
Assistonte do GEPES. 

JULIO MIRAGAYA 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAçA0 GERAL 

REnFICAcAO 
Na Ordom do Serviço no  03, do 22 dojanciro do 2015, artigo 1°, publicada no DODF no 19, 
do 26 dejaneiro do 2015, pdgina 23, ONDE SE LE: "VERA EUNICE NERI DA CRUZ.."; 
LEIA-SE......DISPENSAR VERA EUNiCE NERI DA CRUZ...°. 

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE 

- 	5iTARIAN° 04, DE 26 DE JANEIRO DE 20l5_ 
0 SECRETARIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL no uso dat' 
tribuic8cs quo Ihe confero o art. 128, XII, do Roginsenlo Interno aprovado polo Decroto n.°  

p5.748, de 21 do agosto do 2014. e. em atendimonto As determinagoes normativas insculpidas no 
art. 67 do Lei no  8.666/1993, no art. 41,11 do Dccreto if 32.598/2010000 Portaria no 29/2004-) 
SGA (c alteracocs), RESOLVE: 	 - 	 - 
Art. I 0  Revogar a Ordem do Scrviço o  186 do 13 do outubro do 2014, publicada no DiirioOfil 
do Distrito Federal n°216do 14deoutubrode2014.) 	 - 
'Art. 20  Designar VALERIA GONALVES REGIS, matricula no 220.950-0. para atuar coi '  
executor titular e KENIO MARCIO AVELAR, matricula no 220.771 -0, como suplente do Con-i  
trato no  i 1/2014-ST. quo tent por objeto acxocuçSo do obra do reforma do Terminal de Onibusi 

UrbanodoGuartI1. ________  
Art. 3° Designar VALERIA GONALVES REGIS, matricula no 220.950-0, pars atuar 
executor titular eKENIO MARCIO AVELAR. matricula no 220.771-0, canto suplente do Con-
trato no  12/2014-ST, quo torn porobjetoaexocuçdoda obra do reforma do Terminal deOcibus 
Urbano do Paranoá. 	- 	 - - 
Art. 40  Designar VALERIA GONALVES REGIS, matricula no  220.950-0, pars atuar 
executor titular c KEN1O MARCIO A\'ELAR, matricula no  220.771.0, como suplcnso do 
Contrato no 13/2014-ST quctcm por objeto aesecuc8o do obra do refoado  Tomtinnlde 
Faguatinga - MNortc.  
Art. 50  Competirá no servidor designado corno executor titular e no executor suplonto, quando' 
no exercicio legal do substituicso, exercer as seguintes atribuiç6es, sent prejuizo dooutTas 
legalmente provistas: 	......_ . - 
I - supervisionar, flscalizar e acompanhar a exccucito do contrato em lodas as ilises. observand' 

disposto no art. 67 do Lei 8.666/93 e no all. 41 do Decrelo no 32.598/2010;____________ 
II - atestar as Notas Fiscais/Faturas referentos a prostaç8o dos serviços e a conclusil 
dos otapas ajustadas;_   
ill - oxeicer a ccrntrole o a ohservãncis do pt-a7.ct pars a execuçllo dot servico_____________ 
IV- nprescntar rolatdrio do acortipanhamento dos scrviçoscantratadosnoprazo legal. aottrrnn 
dos serviços oil sempre quo solicitado. ______ 
Art. 60  Essa Portaria esitra em vigor no data do sua publicac80.'_______ 

(çARLOS HENR1QUERU13ENSTOMESiLA 

PORTARJAN°05, DE 26 DE JANEIRO DE 2015. 
O SECRErARIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, no uso dos 
atribuiçäcs quo Ihe confers o art. 128. XII, do Regimonto Interno aprovado polo Decrelo n.°  
35.748, de 21 de agosto de 2014, e, em atendimento as detenninaç6cs nonnativas insculpidas no 
art. 67 do Lei no  8.666/1993, no art. 41,11 do Decreto n°  32.598/2010 e no Portaria no  29/2004-
SGA (o alteracocs), RESOLVE: 
Art 10  Designar KENIO MARCIO AVELAR, matricula n° 220.771-0, pora atuar como executor 
titular e VALERIAGONCALVES REGIS. matricula no 220.950-0. como suplente do Contrato no 
18/2014-ST, quo torn por objeto a oxecuclto do obra do reforma do Terminal do Onibus Uthano 
de Taguatinga Sul. 
Art. 20  Designar KENIO MARCIO AVELAR, matricula no 220.771-0, pars atuar como executor 
titular eVALERIA GONç.ALVES REGIS, matricula n° 220.950-0, como suplente do Contrato no 
19/2014-SI, quo tern por objeto a cxecug8o do obra do reforma do Terminal do Onibus Urbano 
do Planaltina. 
Art. 30  Designar KENJO MARCIO AVELAR, matricula n° 220.771-0, pars atuar como executor 
titular e VALERIAGONCALVES REGIS, matricula n°220.950-0, como suplente do Contrato no  
20/2014-ST. quo tern por objetoa execuggo do obra do reforma do Terminal do Onibus Urbano 
localizado no Cruzeiro Nova. 
Art. 4° Competirá ao servidor designado como executor titular c no executor suplente, quando 
no exercicio legal do substituiçso, exercer as seguintet altibuiçoes, sent projulzo do outras 
Iegalmonte previstas: 
I - supers'isionar. liscalizar e aconipanitai- a oxecuçâo do eontrato out todas as fases, observando 

disposto no art. 67 do Lei 8.666/93 e no art, 41 do Decreto no 32.598/2010; 
II - ateotar as Notas FiscaislFasuras roferentes a prostaç8o dos sorviços e a conclusgo dos 
etopas ajuttadas; 
Ill - exercer a controle e a observ8ncia do prazo pars a execuçAo dos serviços; 
IV - apretentar relatérto do acompanhamesito dos serviços contratados noprazo legal, no tdrmino 
dos servicos ou sesnprc quo solicitado. 
Art. 5° Esta Portaria can can vigor no data do ma publicac80. 

CARLOS HENRIQUE RIJBENS TOME SILVA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAçA0 GERAL 

ORDEM DE SERV1O No 05, DE 26 DE JANEIRO DE 2015. 
A SUBSECRETARIA DE ADMINIsTRAcA0 GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, no uso dos atribuiç6es quo Ihe conferern a inciso 
I, alinea "c" do artigo 1°, do Portaria no 52-SI, do 19 dojulho do 2013, publicada no DODF no 
151, de 24 dejulho do 2013, RESOLVE: CONCEDER Gratiticaçâo por Habilitagao em Politi-
ens POblicas, a DANIEL AUGUSTO DE FARIA MACHAY, matricula no 158.160-0, Analista 
cm Politicos Páblicas e Gestfto Govemamental. classe 2°, padrgo V, do Quadra de Pessoal do 
Distrito Federal. a titulo do Especializaçgo, no percontual do 15%, a cantor do 01.02.2015. Os 
efeitos llnanceiros obedecer8o 00 disposto no Parágrafo (inico do Artigo 40,  do Portaria no  86, 
do 08.05.2014. Processo no 0090.000449/2011. 

SONIA MARIAALVES DE MEDEIROS 

ORDEM DE SERVIO No 06, DE 26 DE JANEIRO DE 2015. 
A SUBSECRETARIA DEADMINISTRAcAO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, no uso dos atribuiges quo The conferem o inciso 
I, alinea "c° do artigo 1°, do Portaria no 52-ST. do 19 dojulho do 2013, publicada no DODF 00 

151, do 24 dojullio do 2013, RESOLVE: CONCEDER Gratificacgo do Titulaçlo, nos termos 
do artigo 25 do Lei no 4.426/2009, regularnentada polo Dccreto no  31.452/2010, 00 scrs'idor 
abaixo relacionado. Relaçao por matricula do servidor, nomo, cargo, titulo, percontual, data do 
concess8o on° do procosso. 266.773-8, ROGERIO RODRIGUES DA SILVA, Auditor Fiscal do 
Atividados ljil,anas, Pds-Graduac8o, 1 5% 01.10.2015, 0090.003262/2014. 

SONIA MARIA ALVES DE MEDEIROS 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 

INSTRUCOES DE 13 DE JANEIRO DE 2015. 
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO 
FEDERAL, usando dos atribuigaes quo Iho confere a artigo 106, inciso XXIV, do Regimento 
aprovado polo Decrero no 36.044/2014, do 21/11/2014, RESOLVE: AVERBAR o tempo do 
serviço prestado polo servidor: ALEX VOLNEY DA SILVA, matricula 224.299-0, Tdcnico do 
Atividades Rodoviários: 948 (novecontoS o quarenta c oito) dias, correSpondendo 02 anos, 07 
meses 029 dias, confomie a Certidito do Tempo do Servico expedida polo Secrctaria do Estado 
do Crianca do Distrito Federal, rolaliva 00 perlodo do: 18/10/2010023/05/2013 contados porn 
adicionais o aposentadoria, conforme o processo 113.000.463/2015. 

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRI-
TO FEDERAL, Substituto, usando dos atribuiçaes quo Ilto eonfere o inciso Xxiv, do artigo 106 
do regimento aprovado polo Decreto no  36.044, do 21/11/20140 conforme a Lei Camplementar 
n° 840 do 23/I 2/2011, RESOLVE: PUBLICAR a Licença-Prémio porAssiduidade eoncedido aos 
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4 	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 	 u .CC1A 	DF 
Secretaria de Estado de Mobilidade 
Unidade Especial de Gerenciamento do Program4eranspbrte.Urbaro, 

OFICIO 

N°.1.O!2O15 - UEGPISEMOB 
	

Brasilia, O de abril de 2015. 

Ref.: Contrato de Empréstimo no 195710C-BR - Programa de Transporte Urbano do 
Distrito Federal - PTU/DF - Nota de Auditoria NO 20 - Proc. 2856312014-e 
(2° envio) 

Senhores Auditores, 

Em atençâo a nota de auditoria em referência, de 14/04/2015, 

complementando o OfIclo no 116/2015 - UEGP/SEMOB, de 17/04/201 5, encaminhamos as 

consideraçaes desta Unidade relativas a Minuta do Relatôrio de Auditoria e do Sistema de 

Controle Interno - ExercIcio 2014. 

ll.A.5. "Pendência aa.iJ divergencia no montante de US$ 2. 945, 65 
referente a equIvoco no valor da taxa de câmbio utilizada para conversão 
em dO/ares do montante da NF n° 89 - ConsOrcio Mendes 
Jünior/Seiveng/CR Aimeida (Solicitaçao de Desembolso no 16), que 
resultará na diminuiçao dos recursos aplicados;" 

10. Recomenda cáo: "A UEGP deverá proceder a correcáo confab!! via 
Solicita cáo de Desembolso, con forme orienta cáo do BID (CBR-796/2010, 
de 04/03/2010). ". 

Consideração UEGP: 0 ajuste contábil será realizado conforme 
orientação a ser ratificada pelo BID. A correçâo nao foi possivel a época, 
pois nao havia recursos BID empregados na categoria Custos Diretos - 
Meihoria e Integracao do Transporte Püblico Coletivo, passiveis de 
compensaçâo na Solicitaçâo de Desembolso. 

II.A.32 ao II.A.37. Pendências "g", "h", "I", "j": Contratos de execuçâo de 
contrapartida - Ciclovias - NOVACAP. 

43. Recomenda cáo: "A UEGP prestar contas por meio de declaracOes de 
gastos de todas as despesas oriundas dos contratos aprovados pelo, ID 
que figuram no Piano de AquisiçOes, mesmo quando os rprsos em 
exclusWamente oriundos de contrapartida local, con forme:cc.mprothisso 
contra fuaL ". 

Aos Senhores 	 I 

MARCELO MAGALHAES SILVA DE SOUSA 
FABRICIO BIANCO ABREU 
Auditores de Controle Externo 
Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF 
NESTA 

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Trarisporte Urbano 
Anexo do Palácio do Buriti, 150 Andar - Sala 1507, CEP: 70.075-900 - BrasIlia - DF. 

Telefone (61) 3322-5002 Fax (61) 3322-3913 
UEGP/PTU/SEMOB/DF 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Mobilidade 
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

Consideraçao UEGP: A UEGP providenciou junto a NOVACAP, cópia da 
documentação complementar relativa aos contratos de contrapartida de 
implantacao de ciclovias. A partir destes comprovantes será possIvel 0 
lançamento dos referidos pagamentos, bern como de eventuais faturas 
que restaram pendentes. 

ILB.51. "Pendência "c' Cláusula 4.01 das disposicoes especiais do 
Contrato de Empréstimo e Artigo 6.01 das Normas Gerais do Contrato, 
por nao proceder a aquisiçao e principalmente o recebimento de obras de 
acordo corn as especifica coos técnicas dos projetos básicos e executivos, 
especialmente das obras do terminal de passageiros Ceilândia, obras de 
pavimenta cáo, adequaçäo viária e instala cáo de passarela. ". 

Justificativa da UEGP/PTU: "o gestor informa que enviou o 
Mernorando n° 46/2014-UEGP/ST pedindo esciarecimentos em rela cáo a 
esse assunto, mas que ainda nao foi obtida nenhuma resposta.". 

Análise da justificativa: "Como náo houve nenhum esclarecimento a 
respeito do assunto por parte do mutuário, considera-se mantida a 
pendência. ". 

Consideraçäo UEGP: Cabe rememorar que, complementarmente aos 
esciarecimentos encarninhados a esta Auditoria por meio dos OfIcios no 
251/2014, 261/2014 e 262/2014, esta Unidade encaminhou, no mesmo 
mês de dezembro/2014, as respostas referentes ao supracitado 
documento - Memorando n° 46/2014-UEGP/ST - e documentação 
correlata. 0 material foi encaminhado aos Senhores Auditores por meio 
dos OfIcios n° 281/2014-UEGP/ST, de 23/1212014, e no 285/2014-
UEGP/ST, de 29/12/2014. 

Il.B.61. Pendência "e' Cláusula 4.04 das Disposicoes Especiais, por 
ter havido subcontrata cáo de consultorias por intermédio da SAG 
(Arcadis-Logos) para dar apoio a Iicitaçao para renova cáo da frota de 
Onibus (paragrafos 128 a 159) deste RelatOrio) e em virtude da 
contrata cáo de consultoria do Programa de Comunicaçao Social e 
Ambiental do PTUIDF para as ciclovias sem comprovaçáo nos respectivos 
autos que os ses'vicos tenham ocorrido a precos de mercado (parágrafo 
173 deste RelatOrio). 

66. Quanto a contrata cáo de consultoria do Programa de Comunica cáo 
Social e Ambiental do PTU/DF, trata-se da falta de comprovaçáo, nos 
respectivos autos, que os selvicos tenham ocorrido a precos de mercado. 
Trata-se de pendência contida no RelatOrio de Auditoria de 2013 
(parágrafo 173), oriunda do exercIcio do 2012. 

73. Assim, considera-se o achado em tela apenas parcialmente atendido, 
permanecendo pendente a alinea "I" em re/a cáo a ausência de 
comprovacao de que os serviços de consultoria do Programa de 
Comunica cáo Social e Ambiental do PTU/DF, prestados pela empresa 
GRECCO, a partir do 10  Termo Aditivo do Contrato n° 009/2010, 
ocorreram a preco do mercado. 

Consideraçao UEGP: ver Anexo I. 

2(-",  
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

Anexo do Paläcio do Buriti, 150  Andar - Sala 1507, CEP: 70.075-900 - BrasIlia - OF. 
Telefone (61) 3322-5002 Fax (61) 3322-3913 

UEGP/PTU/SEMOB/DF 

e-DOC 7DDB9AE4
Proc 28563/2014-e

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/ ?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7DDB9AE4
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=28563&filter[anoproc]=2014


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Mobilidade 
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

ll.C.84. Item 2 - Construção do Terminal de passageiros de Ceilândia - 
Setor "0" - Pendência "a' Falta de acessibilidade e de seguranca contra 
risco e pânico no terminal de passageiros, em desacordo corn laudos da 
AGEFIS e Corpo de Bombeiros Militar do DF. 

Consideraçao UEGP: Idem ao 11.13.51. 

ILC.87 ao ILC.102. Item 3- Ciclovias - Contratos n°s 605/2011, 611/2011, 
608/2011 e 610/2011 - Pendências "a", "b", "c", "d" e "e". 

Consideraçao UEGP: Cabe lembrar que complementarmente ao OfIcio 
no 251/2014-UEGP/ST, remetido a esta Auditoria em 3/12/14, foi enviado 
o OfIcio no 034/2015-UEGP/ST, de 04/03/15, mediante o qual esta 
Unidade encaminha cOpia do Memo. 116/201 5-GAB/SEMOB, e material 
anexo, corn respostas da NOVACAP (OfIcio 255/2015 - GAB/PRES - 
NOVACAP) acerca dos referidos contratos. 

Chefe da UEGP/PTU 

Anexo: 
I 

	

	ConsideraçOes relativas aos Paragrafos no  61 ao no  73 - Contrato no  009/2010 - Programa de 
Comunicacao Social. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Mobilidade 
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transpoe Urbano 

ANEXO I 

Ref.: Nota de Auditoria no 20, Minuta do Relatório de Auditoria - paragrafos 61 ao 73 - 
PROGRAMA DE COMUNICAAO SOCIAL E AMBIENTAL DO PTU/DF - Processo no 
0410002314/2009 - Grecco Consultorias - Atitude e Pensamento Estratégico. 

Achado: solicitacao de Desembolso n° 41, 42, 43, 44, 46, 47. Não foi comprovado 
nos autos que os servicos contratados de consultoria tenham ocorrido a 
preços de mercado, relativo ao processo de aquisiçâo n° 041 000231 4/2009 
- SBQC (GN 2350, Secâo II) - contrato Grecco Consultorias - Atitude e 
Pensamento Estratégico, valor R$ 1.828.734,89. Objeto: Execuçao do 
Programa de Comunicação Social e Ambiental do PTUIDF. contrato 
assinado em 04.10.2010. 

Em atençâo ao achado em tela, no que se refere ao item 69 da Nota de 

Auditoria: "Assim, considera-se o achado em tela apenas parcialmente atendido, 

permanecendo pendente a alInea "f" em re/a cáo a ausência de comprova cáo de que os 

servicos de consultoria do Programa de Comunica cáo Social e Ambiental do PTU/DF, 

prestados pela empresa GRECCO, a partir do 11  Termo Aditivo do Contrato no 009/2010, 

ocorreram a preco de mercado. ", tecemos os seguintes comentários: 

Na ocasião, a prôpna Auditoria informou que o aditivo celebrado ao final de 

2012 foi firmado corn "os mesmos valores previstos no contrato original". Tal fato 

converge para as prescriçOes do art. 65, $ 10, da Lei 8.666/93. 

Assim, em que pese a iniciativa do Secretário de Estado de Transportes 

em determinar a realizacão de pesquisa para comprovaçâo de que os preços do Aditivo 

estariarn em consonância corn os praticados no mercado, temos que tal consulta restou 

prejudicada, haja vista que, de fato, como já concluido e aceito pela presente auditoria, 

as evidências "a", "b", "c", "d" referentes a pesquisa de mercado, dernonstra atendida a 

comprovacao de que os servicos foram contratados a preços de mercado. 

Apesar de superada a questão relativa aos preços do Aditivo, ao viso de 

demonstrar que os referidos preços ainda estariam coerentes corn o de mercado, 

apresentou-se outros preços referenciais de consultoria, tal como a tabela ABCE/2013, 

tendo em vista inexistir outras referências oficiais e que pesquisas desse jaez não serem 

atividades simples de serem executadas, conquanto as empresas sejam reticentes em 

fornecer orçamentos corn tal finalidade. 

Assentadas nas razOes e premissas apresentadas depreende-se não 

prosperar as razôes aduzidas no Achado da presente Nota de Auditoria. 

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 
Anexo do Palácio do Buriti, 15° Andar— Sala 1507, CEP: 70.075-900 - Brasilia - DF. 

Telefone (61) 3322-5002 Fax (61) 3322-3913 
UEGP/PTU/SEMOB/DF 

e-DOC 7DDB9AE4
Proc 28563/2014-e

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/ ?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7DDB9AE4
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=28563&filter[anoproc]=2014


TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

SESSÃO ORDINÁRIA Nº 4769 de 28/04/2015

TCDF/Secretaria das Sessões
Folha:............................
Processo: 28563/2014-e
Rubrica:........................

PROCESSO Nº 28563/2014-e

RELATOR : CONSELHEIRO PAULO TADEU VALE DA SILVA

EMENTA  :  Auditoria  de  recursos  externos,  prevista  na  cláusula  5.02  das  Disposições
Especiais do Contrato de Empréstimo n.º 1957/OC-BR, celebrado entre o Governo do Distrito
Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, relativa às demonstrações
financeiras de 2014.

DECISÃO Nº 1540/2015

O  Tribunal,  por  unanimidade,  de  acordo  com  o  voto  do  Relator,  decidiu:  I)  tomar
conhecimento da Informação nº 04/2015-DIAUP/SEMAG (e-DOC 552752B4) e do Despacho
da Secretária  nº  29/2015 (e-DOC 6971CCED);  II)  autorizar:  b.1)  o  encaminhamento  do
Relatório de Auditoria de Recursos Externos do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR ao
Coordenador  da  UEGP/PTU-ST,  para  fins  de  cumprimento  do  compromisso  contratual
previsto na alínea (iii) do artigo 7.03 das Normas Gerais do Contrato de Empréstimo nº
1957/OC-BR,  relativo  ao  encaminhamento  das  demonstrações  financeiras  auditadas  do
exercício findo em 31.12.2014 ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID; b.2) a
devolução do processo em análise à SEMAG para providenciar a elaboração de instrução
quanto  à  atuação  deste  Tribunal  como  Órgão  de  Controle  Externo  do  Programa  de
Transporte Urbano do Distrito Federal.

Presidiu a sessão o Presidente, Conselheiro RENATO RAINHA. Votaram os Conselheiros
MANOEL  DE  ANDRADE,  ANILCÉIA  MACHADO,  PAULO  TADEU  e  PAIVA  MARTINS.
Participou  o  representante  do  MPjTCDF  Procurador-Geral  DEMÓSTENES  TRES
ALBUQUERQUE.  Ausente  o  Conselheiro  INÁCIO  MAGALHÃES  FILHO.

SALA DAS SESSÕES, 28 de Abril de 2015

Olavo Medina
Secretário das Sessões

Antonio Renato Alves Rainha
Presidente
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