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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 sétima 
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 2015, sobre o cumprimento das cláusulas contratuais, 
sobre o cumprimento das normas de aquisições e de desembolso, sobre o sistema de 
controle interno, bem como o Relatório de Auditoria que subsidia a opinião de auditoria 
emitida pelos auditores.  
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ABCE Associação Brasileira de Consultores de Engenharia 

ABNT NBR 9050 Norma brasileira sobre acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 
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BID Banco Interamericano de Desenvolvimento 

CBR 
Abreviatura para “Country Brazil” –expressão utilizada para identificar os documentos com os 
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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 
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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 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O objeto da auditoria é o Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal 
(PTU/DF), executado pela Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal 
(SEMOB/DF), sob responsabilidade da Unidade Especial de Gerenciamento de 
Programa – UEGP/PTU, e financiado com recursos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e com aportes da contrapartida local do Governo do Distrito 
Federal, conforme estipulado no Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR. 

2. O serviço acordado refere-se à auditoria de escopo amplo que tem 
como produto final a elaboração de Relatório dos Auditores Independentes do 
Exercício Financeiro de 2015 acerca das Demonstrações Financeiras do PTU/DF 
relativas ao período findo em 31/12/2015. O referido relatório foi elaborado conforme 
os requisitos do Termo de Referência assinado à época do Contrato de Empréstimo 
e de acordo com as diretrizes de auditoria emitidas pela INTOSAI, complementadas 
pelas Guias de Relatórios Financeiros e Auditoria Externa de Operações Financiadas 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e demais requisitos contratuais 
específicos. 

3. Devido ao aspecto amplo de auditoria, este Tribunal de Contas do 
Distrito Federal assumiu compromisso com o Governo do Distrito Federal de elaborar 
e apresentar Relatório dos Auditores Independentes, contendo os seguintes produtos: 
“Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras 
Básicas do Programa PTU/DF”; “Relatório dos Auditores Independentes sobre o 
Cumprimento das Cláusulas Contratuais de Caráter Contábil e Financeiro”; “Relatório 
dos Auditores Independentes sobre o Exame dos Processos de Aquisições e 
Solicitações de Desembolso; e “Relatório dos Auditores Independentes sobre o 
Sistema de Controle Interno Associado à Auditoria das Demonstrações Financeiras”, 
conforme se segue.  
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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 

4. Examinamos as Demonstrações Financeiras Básicas do Programa 
PTU/DF (Anexo A), compreendendo a Demonstração de Fluxos de Caixa para o 
período findo em 31 de dezembro de 2015, a Demonstração de Investimento 
Acumulados em 31 de dezembro de 2015, expressos em dólares estadunidenses, 
assim como o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas 
às demonstrações financeiras do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal 
(PTU/DF), executado pela Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal 
(SEMOB/DF), sob responsabilidade da Unidade Especial de Gerenciamento de 
Programa – UEGP/PTU, e financiado 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 pelas demonstrações financeiras 

5. 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 

6. 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. 

7. Uma 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.  Uma 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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8. Acreditamos que as evidências de auditoria obtidas são suficientes e 
apropriadas para fundamentar nossa opinião de auditoria com ressalva. 

Base para Opinião com ressalva 

9. Constatamos situações que trazem incertezas aos valores registrados 
no Demonstrativo de Fluxo de Caixa e de Investimentos Acumulados e que deixaram 
de figurar nas Notas Explicativas, de maneira clara. Nesse sentido, ressalvamos, nos 
termos da ISSAI 1710, emitida pela INTOSAI, os seguintes fatos: 

a) 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 282, 
itens “a”, “c” e “d”, do Relatório de Auditoria.  

b) 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 282, item “b”, do Relatório de Auditoria.  

c) falhas e irregularidades detectadas nos procedimentos de 
aquisições e execução de obras e serviços de engenharia na 
auditoria de 2014 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 282, item “e”, do Relatório de Auditoria.  

d) ausência de comprovação de que os pagamentos ocorridos à 
consultoria do Programa de Comunicação Social e Ambiental do 
PTU/DF tenham sido realizados a preço de mercado, , conforme 
parágrafo 282, item “f”, do Relatório de Auditoria. 

10. Ressalvamos, nos termos da ISSAI 1705, emitida pela INTOSAI, as 
seguintes ocorrências: 

a) divergência entre o saldo disponível apresentado no 
Demonstrativo de Fluxos de Caixa (DFC), US$ 1.543.205,55, e o 
saldo em conta bancaria em 31.12.2015, US$ 831.586,21, 
conforme descrito nos parágrafos 258 a 279 do Relatório de 
Auditoria. 

b) não apresentação das conciliações bancárias completas, 
contendo os registros individualizados de cada fato contábil, de 
forma analítica, conforme parágrafos 288 a 295 do Relatório de 
Auditoria; 

c) inclusão nos demonstrativos financeiros de US$ 314.323,29, 
relativos à contratação de consultor no âmbito do Contrato nº 
25/2008, cujas despesas não preenchem os requisitos legais, 
contratuais e procedimentais de aquisição do Banco, por ter sido 
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contratado em situação que configura conflito de interesses, 
conforme parágrafos 296 a 306 do Relatório de Auditoria. 

Opinião com ressalva 

11. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos no 
parágrafo Base para opinião com ressalva (parágrafos 9 e 10), 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 2015 e os 
investimentos acumulados, em 31 de dezembro de 2015, do Programa PTU/DF, de 
acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita no Item 2 das 
Notas Explicativas às demonstrações financeiras. 

Parágrafo de Ênfase 

12. Chamamos a atenção para o item 3.6.1 da Nota Explicativa, que se 
refere a ajustes de variação cambial de exercícios anteriores, por representarem 
valores significativos, na ordem de US$ 470 mil dólares.  

13. Também chamamos atenção para o item 11.1 da Nota Explicativa, 
que reporta alteração da metodologia de elaboração do Demonstrativo de 
Investimentos Acumulados. Nos exercícios anteriores todas as despesas do ano 
corrente eram registradas no demonstrativo, independentemente de terem sido ou não 
aprovadas pelo BID. Com a nova metodologia, apenas as despesas aprovadas pelo 
BID constam no referido demonstrativo. 

14. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esses assuntos. 

 

 

Brasília, 14 de abril de 2016. 

 

Fabrício Bianco Abreu Gabriel de Oliveira Reges 

ACE/TCDF Mat. 449-9 ACE/TCDF Mat. 1594-5 
 

 

Marcelo Magalhães Silva de Sousa 
ACE/TCDF Mat. 1420-2 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE O 
CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DE CARÁTER CONTÁBIL E 
FINANCEIRO 

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

15. Realizamos a auditoria da Demonstração de Fluxos de Caixa para o 
período findo em 31 de dezembro de 2015 e da Demonstração de Investimentos 
Acumulados em 31 de dezembro de 2015, do Programa de Transporte Urbano do 
Distrito Federal (PTU/DF), executado pela Secretaria de Estado de Mobilidade do 
Distrito Federal (SEMOB/DF), sob responsabilidade da Unidade Especial de 
Gerenciamento de Programa – UEGP/PTU, e financiado com recursos do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com aportes da contrapartida local do 
Governo do Distrito Federal, conforme estipulado no Contrato de Empréstimo nº 
1957/OC-BR, e emitimos nossos respectivos relatórios, com data de 14 de abril de 
2016. 

16. Examinamos o cumprimento das cláusulas das Disposições Especiais 
nºs 1.01, 1.02, 1.04, 2.01, 2.02(b), 2.05, 3.01(b), 3.03, 3.05, 4.01 a 4.04, 4.06 e 4.07(b) 
e dos artigos das Normas Gerais nºs 3.06(b), 6.01, 6.03, 6.04, 7.01, 7.02, 7.03(iii), 8.01 
e 8.02, de caráter contábil e financeiro, descritos no Contrato de Empréstimo nº 
1957/OC-BR referente ao Programa PTU/DF, para o período compreendido entre 1º 
de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015. 

Responsabilidade da administração sobre o cumprimento das cláusulas e dos 
artigos contratuais 

17. A administração do Programa é responsável pelo cumprimento das 
cláusulas e artigos contratuais descritos acima e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir o cumprimento dessas cláusulas e artigos 
contratuais de acordo com as circunstâncias. 

Responsabilidade dos auditores independentes 

18. 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 segurança 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. 

19. Acreditamos que as evidências de auditoria obtidas são suficientes e 
apropriadas para fundamentar nossa opinião com ressalva. 

Opinião com ressalva 

20. Em nossa opinião, não chegaram ao nosso conhecimento fatos ou 
eventos que caracterizem o descumprimento ou a violação, por parte do Mutuário, de 
cláusulas ou disposições de caráter contábil e financeiro do Programa PTU, exceto 
quanto ao descumprimento das Cláusulas 4.01 (“Aquisição de bens e contratação de 
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obras”), 4.02 (“Manutenção e conservação”), 4.04 (“Contratação e seleção de 
consultores”) das Disposições Especiais e dos Artigos 6.01 (“Disposições gerais 
relativas à execução do Projeto”), 6.03 (“Utilização de bens”), 7.01 e 7.02 (“Controle 
interno e registros) das Normas Gerais do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR, 
conforme indicado no capítulo sobre o cumprimento de cláusulas de caráter contábil 
e financeiro deste Relatório, nas páginas seguintes. 

 

Brasília, 14 de abril de 2016. 

 

Fabrício Bianco Abreu Gabriel de Oliveira Reges 

ACE/TCDF Mat. 449-9 ACE/TCDF Mat. 1594-5 
 

 

Marcelo Magalhães Silva de Sousa 
ACE/TCDF Mat. 1420-2 
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Sobre o Cumprimento de Cláusulas de Caráter Contábil e Financeiro do 
Programa PTU/DF 

21. O presente capítulo trata da descrição da análise do cumprimento das 
cláusulas e artigos do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR examinados nesta 
auditoria.  

Quadro 01: Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR 

Cláusula Descrição Forma de Cumprimento 

1.01 
Custo do 
Programa 

O Programa não sofreu alteração oficial no valor final do financiamento do 
BID, permanecendo os valores originais. No entanto, ocorreu uma 
realocação dos recursos nas categorias de investimentos, sem alteração do 
montante total. A reestruturação foi realizada pela Missão de Maio de 2015 
e aprovada pela CBR nº 1794/2015. Da parte da UEGP, foi apresentada ao 
BID a revisão 11 do Plano de Aquisições, de setembro/2015 (concedida não 
objeção pela CBR 3329/2015), 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 de maio 
de 2015, objetivando viabilizar a conclusão do Programa. Também houve 
prorrogação do último desembolso para 30 de abril de 2016 (não objeção 
pela CBR 1794/2015). 

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: 

 2015OB12529, de 8.04.2014, no valor de R$11.606.496,50, para o 
pagamento equivalente a U$ 3.703.413,50 dólares (taxa de conversão de 
3,134) a título de amortização da dívida, com vencimento em 10.04.2015; 

 2015OB45677 de 8.10.2015, no valor de R$14.784.162,49, para o 
pagamento equivalente a U$ 3.800.555,91 dólares (taxa de conversão de 
3,89) a título de amortização da dívida, com vencimento em 10.10.2015. 

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: 

 2015OB12528, de 8.04.2015, no valor total de R$2.471.376,50, sendo 
R$2.352.360,03 equivalentes a U$750.593,50 dólares (taxa de conversão 
de 3,134) a título de juros, com vencimento em 10.04.2015, e R$ 
119.016,47 equivalentes a U$37.975,90 dólares (taxa de conversão de 
3,134) a título de comissão do contrato. 

 2015OB45680, de 8.10.2015, no valor total de R$3.203.832,67, sendo 
R$3.075.172,71 equivalentes a U$790.532,83 dólares (taxa de conversão 
de 3,89) a título de juros, com vencimento em 10.10.2015, e R$ 128.659,96 
equivalentes a U$33.074,54 dólares (taxa de conversão de 3,89. 

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 
retromencionadas. 
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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 

Em 2015 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 31/12/2015, 
a conta do Fundo Rotativo apresentava saldo de US$1.891.525,40. 

4.01 

 

Aquisição de bens 
e contratação de 

obras 

 

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. 
 
A 11ª Revisão do Plano de Aquisições foi encaminhada em conformidade 
com a Cláusula 4.01(d)(i), tendo recebido não objeção por meio da CBR nº 
3329/2015, de 28/09/2015. 

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 descumprimento desses dispositivos em 2015, uma vez que 
houve desconformidade entre serviços contratados e os efetivamente 
executados no Terminal de Recanto das Emas I e II (Contrato nº 4/2014 e 
5/2014), além do não atendimento de critérios de acessibilidade nos 
Terminais de Samambaia Sul, Recanto das Emas I e Recanto das Emas II.  

Informações complementares sobre o descumprimento desta cláusula estão 
descritas nos parágrafos 417 a 422 do Relatório de Auditoria. 

Conclusão: CLÁUSULA 4.01 DESCUMPRIDA 

4.02 
Manutenção e 
Conservação 

A verificação da Cláusula 4.02 foi analisada em conjunto com a verificação 
do cumprimento da Seção V do Anexo A ao Contrato de Empréstimo Nº 
1957/OC-BR.  

Cláusula 4.02(a) 

O Mutuário descumpriu a Cláusula 4.02(a) referente à obrigação contratual 
assumida pelo Mutuário de manter e conservar as obras objeto do Programa 
nas condições de operação em que se encontravam no momento da sua 
conclusão, dentro de um nível compatível com a prestação de serviço a que 
se propunham.  

Verificou-se a existência de obras em estado precário de conservação. Na 
avenida EPTG, verificaram-se edificações com infiltrações, revestimentos 
danificados, ferrugens expostas ou oxidadas, no Viaduto Israel Pinheiro, 
Passarelas P2, P9 e P11 e pontos de parada; bueiros sem tampa e caneletas 
de drenagem com rachaduras, no canteiro central e vias marginais; calçadas 
e meios fios quebrados ou arrancados em pontos de parada; defensas 
metálicas amassadas no Viaduto EPVL. No Terminal de Ônibus de Ceilândia 
(Setor “O”), verificaram-se também buracos no pavimento e sinalização com 
necessidade de repintura.  

Informações complementares sobre o descumprimento desta cláusula estão 
descritas nos parágrafos 440 a 475 do Relatório de Auditoria. 

Cláusula 4.02(b) 

O gestor deveria apresentar ao BID o Relatório de Manutenção e 
Conservação de Obras e Equipamentos de 2014 até o dia 30/03/2015. No 
entanto, a UEGP postulou prorrogação de prazo por meio do Ofício Nº 
077/2015 – UEGP/SEMOB, de 23/03/2015.  
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Entretanto, a auditoria constatou que o Relatório de Manutenção e 
Conservação de Obras e Equipamentos de 2014 apresentado não cumpriu 
todos os requisitos estabelecidos na Seção V do Anexo A do Contrato de 
Empréstimo Nº 1957/OC-BR, em especial, aqueles relativos ao Plano Anual 
de Manutenção que deveria integrar tal relatório. 

Foram constadas deficiências no Plano de Manutenção por não apresentar: 
detalhamento das atividades a serem realizadas, com justificação das 
prioridades estabelecidas; os recursos que serão aplicados no exercício 
corrente e a previsão para o exercício seguinte; e o respectivo cronograma 
de execução, bem como a avaliação do grau de cumprimento do cronograma 
e ações planejadas no exercício anterior, como descrito nos parágrafos 440 
a 475 do Relatório de Auditoria. 

Assim, apesar de o relatório de manutenção ter sido elaborado, considera-
se descumprida esta cláusula, tendo em vista que não constam ações 
planejadas e periódicas de manutenção e conservação. 

Conclusão: CLÁUSULA 4.02 DESCUMPRIDA 

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 (parágrafos 164 a 181 e 346 a 351  do 
Relatório de Auditoria) e do consultor especial Sacha Reck, contratado com 
conflito de interesse (parágrafos 361 a 416 do Relatório de Auditoria). 

Conclusão: CLÁUSULA 4.04 DESCUMPRIDA 

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. 

2014/2ºSem: Relatório Semestral nº 69, encaminhado pelo Ofício nº 
154/2015-UEGP/ST, datado de 03/02/2015 e analisado pelo Banco 
conforme CBR 384/2015; 2015/1ºSem: Relatório Semestral nº 75, 
encaminhado pelo Ofício 295/2015-UEGP/ST, datado de 09/07/2015 e 
analisado pelo Banco conforme CBR 2816/2015; 

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 2015, o 
desembolso ainda estava próximo de 86% 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. 

 

Quadro 02: Normas Gerais do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR 

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). 
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6.01 

Disposições 
relativas à 

execução do 
Projeto 

No que tange à aquisição de bens e contratação de obras, conforme consta 
dos comentários à Cláusula 4.01 das Disposições Especiais, houve 
desconformidade entre serviços contratados e os efetivamente executados 
no Terminal de Recanto das Emas I e II (Contrato nº 4/2014 e 5/2014), além 
do não atendimento de critérios de acessibilidade nos Terminais de 
Samambaia Sul, Recanto das Emas I e Recanto das Emas II, conforme 
parágrafos 417 a 422 do Relatório de Auditoria. 

Além dessas falhas constatou-se também a execução de obras de 
construção do Terminal de Riacho Fundo II (Contrato nº 18/2013) após o 
término da vigência contratual, como descrito nos parágrafos 319 a 336 do 
Relatório de Auditoria. 

Conclusão: CLÁUSULA DESCUMPRIDA 

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. Dos 23 equipamentos adquiridos apenas 5 deles 
encontravam-se em pleno estado de utilização (ver Seção A do Capítulo VII 
deste Relatório).  

Conclusão: CLÁUSULA DESCUMPRIDA 

6.04 
Recursos 
Adicionais 

Pelo Ofício nº 082/2015-UEGP/ST, de 05.03.2015, o Mutuário apresentou 
ao Banco os valores referentes à contrapartida local para o exercício de 2015 
(previsão orçamentária, constante da Lei nº 5.442, de 30/12/2014). O Banco 
deu não-objeção ao encaminhamento do ofício pela CBR nº 1101/2015, de 
08/04/2015. 

7.01 e 
7.02 

 

Controles 
Internos e 
Registros 

 

Tanto a UEGP 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 deficiências 
no acompanhamento, fiscalização e monitoramento de obras e serviços de 
engenharia e na revisão de informações e documentos do Programa, 
conforme apontado nos parágrafos 89 a 110 do Relatório de Auditoria.  

Conclusão: CLÁUSULA DESCUMPRIDA 

7.03 (iii) 
Estados 

Financeiros do 
Programa 

Por intermédio do Ofício nº 131/2015-UEGP/ST, foram encaminhadas ao 
BID as Demonstrações Financeiras do exercício findo de 2014, com o 
Relatório da Auditoria (e seus anexos) do Tribunal de Contas do Auditor 
Independente. Por meio da CBR 2029/15, de 22/06/2015, o BID considerou 
por cumprida a apresentação do Relatório de Auditoria referente ao exercício 
de 2014. No entanto, elencou providências para fornecer esclarecimentos 
em relação às medidas tomadas ou que seriam tomadas para corrigir as 
falhas apontadas pelos auditores sobre os aspectos financeiros, de 
aquisições e de pendências de auditorias anteriores. Essas providências 
foram analisadas no Capítulo III do Relatório de Auditoria (parágrafos 111 a 
256). 

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 Banco, 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). 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE O EXAME DOS 
PROCESSOS DE AQUISIÇÕES E SOLICITAÇÕES DE DESEMBOLSO  

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

22. Realizamos a auditoria da Demonstração de Fluxos de Caixa para o 
período findo em 31 de dezembro de 2015 e da Demonstração de Investimentos 
Acumulados em 31 de dezembro de 2015, do Programa de Transporte Urbano do 
Distrito Federal (PTU/DF), executado pela Secretaria de Estado de Mobilidade do 
Distrito Federal (SEMOB/DF), sob responsabilidade da Unidade Especial de 
Gerenciamento de Programa – UEGP/PTU, e financiado com recursos do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com aportes da contrapartida local do 
Governo do Distrito Federal, conforme estipulado no Contrato de Empréstimo nº 
1957/OC-BR, e emitimos nossos respectivos relatórios, com data de 14 de abril de 
2016. 

23. Com relação à nossa auditoria, examinamos as Solicitações de 
Desembolsos e os processos de aquisições de bens, contratação de obras e serviços 
de consultoria, efetuadas pelo Executor durante o período encerrado em 31 de 
dezembro de 2015. O exame incluiu a verificação da razoabilidade desses processos 
e da validade e elegibilidade das despesas apresentadas nas justificativas de 
desembolso do referido período. 

Responsabilidade da administração em apresentar Solicitações de Desembolso 
e de cumprir os processos de aquisições  

24. A administração do Programa é responsável pela adequada 
apresentação da documentação comprobatória relativa às Solicitações de 
Desembolso apresentadas ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, pelo 
cumprimento dos processos de aquisições de bens, contratação de obras e serviços 
de consultoria e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir o cumprimento das responsabilidades elencadas acima, de acordo com as 
circunstâncias. 

Responsabilidade dos auditores independentes 

25. Realizamos nossa auditoria de acordo com o Manual de Auditoria do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, o qual adota normas compatíveis com as 
normas e procedimentos de auditoria governamental, emitidas pela Organização 
Internacional das Entidades Superiores de Fiscalização – INTOSAI, com as Normas 
Internacionais de Auditoria e requerimentos específicos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. Essas normas requerem que planejemos e executemos a auditoria 
para que se obtenha uma certeza razoável de que o Executor cumpriu as disposições 
do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR. A auditoria inclui o exame, baseado em 
provas, da evidência apropriada. 

26. Acreditamos que as evidências de auditoria obtidas são suficientes e 
apropriadas para fundamentar nossa opinião com ressalva. 

Opinião com ressalva 

27. Em nossa opinião, não chegaram ao nosso conhecimento fatos ou 
eventos que caracterizem o descumprimento ou a violação, por parte do Mutuário, do 
compromisso de apresentar adequada documentação comprobatória das Solicitações 
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de Desembolso enviadas ao BID e de cumprir com os processos de aquisições de 
bens, contratação de obras e serviços de consultoria, exceto quanto: 

a) inconsistência na documentação comprobatória entre os dados 
declarados nas Solicitações de Desembolso enviadas ao BID e os 
comprovantes encontrados nos processos de aquisição e de 
pagamento, conforme parágrafos 307 a 318 do Relatório de 
Auditoria; 

b) execução de obras de Construção do Terminal de Riacho Fundo II 
(Contrato nº 18/2013) após o término da vigência contratual, 
conforme parágrafos 319 a 336 do Relatório de Auditoria; 

c) violação da data máxima para o pagamento dos serviços 
prestados após a verificação pelo executor  nos Contratos nº 
15/2013, 16/2013 e 18/2013 (parágrafos 337 a 345) e da Cláusula 
48.1 das Disposições Gerais relativa a retenção de valores pagos 
à contratada nos Contratos nº 16/2013 e 18/2013, conforme 
parágrafos 352 a 360 do Relatório de Auditoria; 

d) ausência de comprovação nos autos que os serviços relativos ao 
1º Termo Aditivo do Contrato nº 09/2010 tenham sido contratados 
a preços de mercado, parágrafos 346 a 351 do Relatório de 
Auditoria; 

e) contratação do consultor Sacha Reck por intermédio da empresa 
responsável pelo Serviço de apoio ao Gerenciamento ao PTU 
(ARCADIS-LOGUS), em desacordo com as normas contratuais de 
aquisição previstas na GN-2350-7, no tocante a “Conflito de 
interesses”, conforme descrito nos parágrafos 361 a 416 do 
Relatório de Auditoria; 

f) desconformidade entre serviços contratados e os efetivamente 
executados, dos Contratos nº 04/2014 – Terminal de Recanto das 
Emas I e Contrato nº 05/2014 – Terminal Recanto das Emas II, 
conforme parágrafo 420 do  Relatório de Auditoria; 

g) não atendimento de critérios de acessibilidade, dos Terminais 
Samambaia Sul, Recanto das Emas I e Recanto das Emas II, 
conforme parágrafo 421 do Relatório de Auditoria. 

 

Brasília, 14 de abril de 2016. 

 

Fabrício Bianco Abreu Gabriel de Oliveira Reges 

ACE/TCDF Mat. 449-9 ACE/TCDF Mat. 1594-5 
 

 

Marcelo Magalhães Silva de Sousa 
ACE/TCDF Mat. 1420-2 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE O SISTEMA DE 
CONTROLE INTERNO ASSOCIADO À AUDITORIA DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

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

28. Realizamos a auditoria da Demonstração de Fluxos de Caixa para o 
período findo em 31 de dezembro de 2015 e da Demonstração de Investimentos 
Acumulados em 31 de dezembro de 2015, do Programa de Transporte Urbano do 
Distrito Federal (PTU/DF), executado pela Secretaria de Estado de Mobilidade do 
Distrito Federal (SEMOB/DF), sob responsabilidade da Unidade Especial de 
Gerenciamento de Programa – UEGP/PTU, e financiado com recursos do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com aportes da contrapartida local do 
Governo do Distrito Federal, conforme estipulado no Contrato de Empréstimo nº 
1957/OC-BR, e emitimos nossos respectivos relatórios, com data de 14 de abril de 
2016. 

29. Este relatório é complementar ao nosso parecer sobre as 
Demonstrações Financeiras mencionadas e deve ser lido em conjunto com o Relatório 
de Auditoria (parágrafos 37 a 570). 

30. A Administração da Secretaria de Mobilidade (SEMOB), executora do 
Programa PUT/DF, 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.   

31. Para cumprir com essa responsabilidade, se requer juízos e 
estimativas da administração para avaliar os benefícios esperados e os custos 
relativos às políticas e procedimentos do sistema de controle interno.  O objetivo de 
um sistema de controle interno é fornecer à administração uma segurança razoável, 
porém não absoluta, de que os ativos estão protegidos contra perdas decorrentes de 
usos ou disposições não autorizadas e 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.   

32. 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 do desenho e operação das políticas e dos 
procedimentos possa se deteriorar. 

33. Ao planejar e desenvolver nossa auditoria das Demonstrações 
Financeiras do Programa referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2015, 
obtivemos um entendimento do sistema de controle interno vigente e avaliamos o risco 
de controle para determinar os procedimentos de auditoria, com o propósito de 
expressar uma opinião sobre as Demonstrações Financeiras do Programa, e não para 
opinar sobre a eficácia do sistema de controle interno, motivo pelo qual não a 
expressamos. 
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34. Observamos certos aspectos que são descritos no presente relatório 
relacionados com o sistema de controle interno e sua operação, que consideramos 
condições que merecem ser informadas, em conformidade com as normas 
internacionais de auditoria.  As condições que merecem ser informadas compreendem 
assuntos que chamaram a nossa atenção relativamente a deficiências importantes no 
desenho ou operação do sistema de controle interno que, em nosso julgamento, 
poderiam afetar adversamente a capacidade do Programa de Transporte Urbano do 
Distrito Federal para registrar, processar, resumir e apresentar informações 
financeiras de forma consistente com as afirmações da administração nas 
Demonstrações de Fluxos de Caixa e de Investimentos Acumulados. 

35. Uma deficiência significativa é uma condição que merece ser 
informada, em que o desenho ou 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 por valores que poderiam ser significativos em relação 
às Demonstrações Financeiras do Programa, e que poderiam não ser detectados 
oportunamente pelos servidores no desempenho normal das funções para as quais 
foram designados. 

36. Foram detectadas deficiências significativas no sistema de controles 
internos, em especial, fragilidades relativas aos controles: 

para cumprimento de prazos para atesto, pagamento e registros 
contábeis, orçamentários e financeiros (C95,C96); para emissão 
de conciliação bancária tempestiva (C49); para mitigar 
pagamento em duplicidade (C78); para o adequado 
planejamento, execução e recebimento de obras e serviços de 
engenharia (C22, C25, C27, C32, C92, C97); para definição 
adequada de objetivos e metas, com acompanhamento do seu 
atingimento (C11 e C43); para o adequado monitoramento da 
segurança e qualidade das instalações e da execução física do 
Programa; e para  saneamento de eventuais falhas apontadas 
(C9), conforme apontado nos parágrafos 89 a 110 do Relatório de 
Auditoria. 

 

Brasília, 14 de abril de 2016. 

 

Fabrício Bianco Abreu Gabriel de Oliveira Reges 

ACE/TCDF Mat. 449-9 ACE/TCDF Mat. 1594-5 
 

 

Marcelo Magalhães Silva de Sousa 
ACE/TCDF Mat. 1420-2 
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RELATÓRIO DE AUDITORIA 

I. INTRODUÇÃO 

1. APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

37. 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 do período findo em 2015 e tem o intuito de 
descrever brevemente a entidade auditada, o planejamento da auditoria, escopo e a 
metodologia adotada no trabalho, bem como especificar os objetivos do trabalho e 
detalhar, de maneira analítica, as ressalvas emitidas nos relatórios anteriores. 

38. De forma preliminar, cabe ressaltar que o Termo de Referência 
vigente à época da assinatura do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR previa a 
realização de auditoria de escopo amplo, que abrange aspectos contábil-financeiro, 
de certificação (regularidade) e de desempenho (operacional). 

39. Devido a esse aspecto amplo da auditoria, este Tribunal de Contas do 
Distrito Federal assumiu compromisso com o Governo do Distrito Federal de elaborar 
e apresentar Relatório dos Auditores Independentes, contendo a opinião de auditoria 
por meio dos seguintes produtos: “Relatório dos Auditores Independentes Sobre as 
Demonstrações Financeiras Básicas do Programa PTU/DF”; “Relatório dos Auditores 
Independentes sobre o Cumprimento das Cláusulas de Caráter Contábil e Financeiro”; 
“Relatório dos Auditores Independentes sobre o Exame dos Processos de Aquisições 
e Solicitações de Desembolso”; e “Relatório dos Auditores Independentes sobre o 
Sistema de Controle Interno Associado à Auditoria das Demonstrações Financeiras”. 

40. Para subsidiar e complementar o conteúdo dos pareceres emitidos 
nos quatro relatórios citados no parágrafo anterior, foi elaborado o presente Relatório 
de Auditoria, que buscou seguir as normas do Manual de Auditoria emitidas por este 
Tribunal, levando em consideração requisitos específicos exigidos pelo BID. 

41. Nas seções seguintes deste capítulo introdutório, serão descritos os 
aspectos relevantes do objeto de auditoria, do planejamento dos trabalhos, do escopo, 
da metodologia e dos objetivos da auditoria.  

42. No Capítulo II (Análise do Sistema de Controle Interno) abordaremos 
as deficiências dos controles internos relatadas no parágrafo 36 do Relatório dos 
Auditores Independentes sobre o Sistema de Controle Interno.  

43. No Capítulo III, serão analisadas as providências em relação às 
pendências de exercícios anteriores que dizem respeito a situações ressalvadas em 
auditorias pretéritas e que ainda não haviam sido saneadas ou solucionadas. 

44. Na sequência, foram analisados os achados de auditoria verificados 
no período de 2015, no Capítulo IV (Resultados da Auditora). O capítulo é subdivido 
em seções: a primeira refere-se às demonstrações financeiras; a segunda aos 
procedimentos e normas de aquisições e desembolso (Seção 2); a terceira à 
execução das obras (Seção 3); e a quarta à análise dos procedimentos de registro, 
controle, manutenção e efetiva utilização dos bens adquiridos com recursos do 
Programa (Seção 4). 
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45. Ainda em atendimento ao compromisso contratual firmado com o 
Governo do Distrito Federal, será analisado o grau de atingimento de metas e 
objetivos do Programa (Capítulo V).  

46. A conclusão do relatório (Capítulo VI) sintetiza as ressalvas 
consignadas ao longo do Relatório e as pendências ainda não saneadas. 

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA 

A. Organização administrativa - Executores e coexecutores do Programa 

47. 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. 

48. 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. O 
diagrama abaixo ilustra a estrutura do programa. 

Diagrama Funcional do Programa 

 

Fonte: Relatório Semestral do Programa de dezembro/2015. 
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B. Unidade Especial de Gerenciamento do Programa (UEGP) 

49. 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. 

50. 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. 

51. 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. 

C. Objetivos do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal  

52. 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. 

53. O Programa propõe-se a financiar um sistema moderno de transporte 
público coletivo, contribuindo para a melhoria da circulação e da segurança do 
transporte motorizado e não motorizado e para o fortalecimento das iniciativas e 
capacidades de gestão do Distrito Federal. Uma síntese das categorias de 
investimento, em consonância com os valores registrados no Relatório Semestral de 
Dezembro de 2015, está registrada na página seguinte. 

54. O PTU classifica-se em categorias de inversão, compreendendo: 
engenharia e administração, custos diretos, fortalecimento institucional e custos 
concorrentes. O quadro a seguir ilustra a posição dos investimentos alocados em cada 
categoria de inversão com os valores previstos no orçamento do Contrato de 
Empréstimo, os investimentos acumulados até 31/12/2015 e os valores a realizar até 
o final do Programa. 
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Investimentos do Programa 

Valores em US$ 

Categoria de Inversão 
Orçamento  Valores Realizados Acum. até  31/12/2015 Valores a Realizar 

BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL 

1. Engenharia e Administração 14.475.000,00 7.980.000,00 22.455.000,00 13.633.784,84 7.873.033,94 21.506.818,78 841.215,16 106.966,06 948.181,22 

1.1. Estudos e Projetos 1.155.000,00 6.330.000,00 7.485.000,00 700.838,21 6.304.334,93 7.005.173,14 454.161,79 25.665,07 479.826,86 

1.2. Administração do Programa 13.320.000,00 1.650.000,00 14.970.000,00 12.932.946,63 1.568.699,01 14.501.645,64 387.053,37 81.300,99 468.354,36 

2. Custos Diretos 156.810.000,00 83.693.000,00 240.503.000,00 137.036.094,47 94.732.052,16 231.768.146,63 19.773.905,53 -11.039.052,16 8.734.853,37 
2.1. Modernização e Integração do 
Transporte Público 148.250.000,00 79.500.000,00 227.750.000,00 132.190.729,23 78.139.146,49 210.329.875,72 16.059.270,77 1.360.853,51 17.420.124,28 
2.2. Melhoria da Segurança viária para o 
transporte 
motorizado e não-motorizado 3.060.000,00 3.708.000,00 6.768.000,00   16.125.576,97 16.125.576,97 3.060.000,00 -12.417.576,97 -9.357.576,97 
2.3. Centro de controle e Sistema de 
Semáforos 0,00 0,00 0,00       0,00 0,00 0,00 
2.4. Sistema de Gestão e Operação do 
Transporte 0,00 0,00 0,00       0,00 0,00 0,00 

2.5. Supervisão de Obras 5.500.000,00 485.000,00 5.985.000,00 4.845.365,24 467.328,70 5.312.693,94 654.634,76 17.671,30 672.306,06 

3. Fortalecimento Institucional 5.490.000,00 337.000,00 5.827.000,00 245.380,03 81.947,84 327.327,87 5.244.619,97 255.052,16 5.499.672,13 

3.1. Secretaria de Transportes 4.745.000,00 230.000,00 4.975.000,00       4.745.000,00 230.000,00 4.975.000,00 

3.2. DFTrans 135.000,00 7.000,00 142.000,00       135.000,00 7.000,00 142.000,00 
3.3. Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio 
Ambiente 610.000,00 100.000,00 710.000,00 245.380,03 81.947,84 327.327,87 364.619,97 18.052,16 382.672,13 

4. Custos Concorrentes   1.100.000,00 1.100.000,00   338.758,43 338.758,43   761.241,57 761.241,57 

4.1. Desapropriações 0,00 0,00 0,00             

4.2. Reassentamentos 0,00 0,00 0,00             

4.3. Compensação Ambiental e Social 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00   338.758,43 338.758,43   761.241,57 761.241,57 

5. Custos Financeiros                   

5.1. Inspeção e supervisão                   

TOTAL 176.775.000,00 93.110.000,00 269.885.000,00 150.915.259,34 103.025.792,37 253.941.051,71 25.859.740,66 -9.915.792,37 15.943.948,29 

Fonte: Quadro 5.4 do Relatório Mensal nº 80 – Dezembro/2015 – UEGP-PTU/DF 
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D. Recursos envolvidos no Programa 

55. 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). 

56. 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).  

57. Até o final do exercício de 2015, foram relatados investimentos de U$ 
253,9 milhões de dólares, sendo U$ 150,9 milhões do BID e U$ 103 milhões de 
dólares de contrapartida do Distrito Federal. Os investimentos do Programa 
permaneceram em US$ 269 milhões de dólares, conforme previsto no contrato 
original, contudo, foram excluídas e/ou reduzidas algumas ações previstas para serem 
implementadas. 

58. Em relação a mudanças ocorridas no Programa em 2015, destaca-se 
a prorrogação do prazo para último desembolso do Programa para 30 de abril de 2016 
e do início material das obras para 30 de outubro de 2015, bem como a realocação 
dos recursos nas Categorias de Investimentos do Programa.  

59. Cabe destacar que, apesar da realocação de Categorias de 
Investimento do Programa e da revisão do plano de aquisições, a auditoria não 
constatou, em 2015, nenhuma mudança em relação às metas, indicadores, produtos 
e resultados esperados, permanecendo aqueles pactuados na Missão de 2013. 

3. PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 

60. O planejamento desta auditoria seguiu as mesmas orientações gerais 
aplicadas nas auditorias dos exercícios anteriores no referido contrato. 

61. 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, emitidas pela INTOSAI. 

A. Elegibilidade do TCDF como Auditor Independente do BID 

62. Esta auditoria foi motivada pelo Documento de Elegibilidade nº CBR-
3530/2009 (e-DOC CCE9AC52), 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. 

B. Requisitos de independência  

63. Como forma de registrar a observância dos auditores ao critério de 
independência a que se referem as normas internacionais ISSAI 30, 1000 e 1260 
emitidas pela INTOSAI, todos os auditores envolvidos neste trabalho devem 
preencher a Declaração de Independência, documento equivalente ao Termo de Não-
Impedimento exigido nas normas internas deste Tribunal, conforme preconizado no 
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item 3, título I, do Manual de Auditoria – Parte Geral. Os textos dos documentos foram 
consolidados e adaptados à realidade deste auditor independente, estando 
devidamente assinados pelos auditores e anexados a estes autos (e-DOC 83BD295D, 
A46E8201 e AE7911FC). Termo de não impedimento dos auditores do Núcleo 
Fiscalização de Obras (NFO) também foi juntado aos autos (e-DOC 9E546DE0). 

C. Requisitos de capacitação da Equipe de Auditoria 

64. 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. Assim, cabe informar que os auditores do TCDF contam com Plano Anual 
de Capacitação que garante a aquisição adequada de competências para o presente 
trabalho. Além disso, em 2015, houve a realização de cursos e palestras pelo BID em 
apoio aos trabalhos de auditoria independente. 

D. Requisitos de estruturas aceitáveis de relatórios financeiros 

65. De acordo com a ISSAI 1210 da INTOSAI (item A2 a A10), para 
determinar se existem condições prévias para realização da auditoria de 
demonstrações financeiras, o auditor independente deve determinar se a estrutura de 
relatório financeiro a ser aplicada na elaboração das demonstrações contábeis é 
aceitável. 

66. Quanto à citada exigência, a estrutura de relatório financeiro aplicável 
será aquela dos relatórios financeiros intermediários (mensais, semestrais, fundo 
rotativo, plano de aquisições etc.), no formato acordado entre o Mutuário e o Banco, 
principalmente o de encerramento do exercício, relativo ao mês de dezembro/2015.  

67. Como Demonstrações Financeiras Básicas do Programa foram 
consideradas aquelas apresentadas em atendimento à Nota de Auditoria nº 06/2015 
– Proc. Nº 32174/2015-e, cujo inteiro teor foi anexado a este Relatório (Anexo A). 

E. Carta de Compromisso/Carta de Representação 

68. Para atender às condições prévias de concordância e reconhecimento 
da Administração sob sua responsabilidade no processo de auditoria, previstas pela 
ISSAI 1210, foi solicitada por meio da Nota de Auditoria nº 01 (e-DOC FF1ADDB2-e) 
a apresentação de Carta de Compromisso firmada pelo Coordenador Executivo da 
UEGP/PTU/DF. A carta assinada pelos auditores e pelo Mutuário, concordando com 
os termos da auditoria, foi juntada aos autos do processo (e-DOC 6C2A8BC2). 

69. Ainda, em cumprimento às exigências da ISSAI 1210, ISSAI 1580 e 
das Guias de Relatórios Financeiros e de Auditoria Externa do BID, está anexa a este 
relatório (Anexo A) Carta de Representação, assinada pelo Coordenador-Executivo 
da Unidade Especial de Gerenciamento do Programa, representante do mutuário 
perante o Banco, com declaração de que cumpriu com todas as suas 
responsabilidades quanto às demonstrações financeiras. 

F. Controle de Qualidade da Auditoria 

70. Para atender os requisitos de controle de qualidade previstos na 
ISSAI 1220 da INTOSSAI, em especial os itens 12 e 13, a cada tarefa ou atividade 
executada por um auditor, outro auditor realizou a revisão e o chefe da Divisão e o 
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Secretário de Controle Externo fizeram a supervisão do trabalho, exercendo funções 
equivalentes aos sócios de empresa de auditoria independente com responsabilidade 
técnica sobre o trabalho. 

71. Além do cumprimento dessas exigências, foi elaborado checklist de 
procedimentos de controle de qualidade do processo de auditoria de recursos 
externos, com vista a adequar as práticas de auditoria deste Tribunal às normas 
internacionais de auditoria e normativas do BID. 

G. Termo de referência da auditoria 

72. 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. 

73. As principais áreas e pontos potencialmente significantes, para o 
exercício 2015, 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. 

4. ESCOPO DA AUDITORIA 

74. Quanto ao escopo da presente auditoria, considera-se aplicável o 
Termo de Referência vigente à época da assinatura do Contrato de Empréstimo nº 
1957/OC-BR. O referido termo prevê uma auditoria de escopo amplo, que abrange 
aspectos contábil-financeiro, de certificação (regularidade) e de desempenho 
(operacional). 

75. Importante ressalvar que, em relação aos demais aspectos da 
auditoria, questões alheias ao escopo, como, por exemplo, o modelo previsto para a 
elaboração e apresentação dos relatórios financeiros, aplicam-se como parâmetro as 
normas internacionais de auditoria, em consonância com as cláusulas do Contrato de 
Empréstimo e as Guias Financeiras emitidas pelo BID. 

76. Dessa forma, o escopo dos trabalhos de auditoria do exercício de 
2015, relativo ao período de 01/01/2015 a 31/12/2015, compreende as áreas e os 
exames seguintes: 

a) avaliação do sistema de controle interno referente ao projeto, a 
qual compreende a concepção e o funcionamento do referido sistema conforme 
critérios definidos pelo “Committee on Sponsoring Organizations (COSO)”, incluindo: 
o ambiente de controle; a avaliação de riscos; os sistemas de contabilidade e de 
informações; as atividades de controle; e as atividades de monitoramento. 

b) exame das transações financeiras e dos registros contábeis para 
opinar se as informações financeiras (demonstrações financeiras básicas e 
informações financeiras complementares) do projeto são apresentadas e elaboradas, 
de forma razoável, de acordo com as normas internacionais de contabilidade 
aplicadas ao setor público e com as demais normas internacionais definidas nas Guias 
de Relatórios Financeiros (OP 273-1) emitidas pelo BID, inclusive se o Demonstrativo 
de Fluxo de Caixa, de Investimentos Acumulados e as Notas Explicativas foram 
apresentadas em consonância com os modelos do Anexo 1 das referidas guias; 

c) exame do cumprimento de cláusulas contratuais de caráter 
contábil-financeiro, regulamento operacional, de crédito e/ou convênios 
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interinstitucionais; 

d) exame, por amostragem, da documentação comprobatória 
referente aos processos de aquisição de bens e contratação de obras e serviços de 
consultoria de forma integrada com as respectivas solicitações de desembolso 
apresentadas ao Banco. Deve-se comprovar se a documentação comprobatória está 
suportada por comprovantes fidedignos e mantidos nos arquivos do 
executor/coexecutores ou mutuário; bem como se foi devidamente autorizada; e se 
corresponde às despesas qualificadas, de acordo com os termos do contrato de 
empréstimo, verificando ainda se foi contabilizada corretamente; 

e) visitas de inspeção, por amostragem, às obras financiadas com 
recursos do projeto, para verificar se estão sendo executadas de acordo com os 
planos e as especificações aprovados nos respectivos contratos, bem como se foram 
executadas com custo razoável a preço de mercado;  

f) exame da aplicação dos procedimentos para registro, controle e 
manutenção de bens adquiridos com os recursos do projeto; 

g) exame da situação do fundo rotativo, incluindo a conciliação de 
contas bancárias; 

h) exame das providências eventualmente adotadas para 
saneamento das fragilidades do sistema de controle interno e das pendências de 
períodos anteriores; 

i) análise do grau de atingimento das metas e objetivos do 
Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal. 

77. Ainda em relação ao escopo da auditoria, foram analisados os 
seguintes contratos: 

Contratos Valores1 

Contrato 
(nº) 

Objeto 
BID 

(em R$) 
Local       

(em R$) 
BID 

(em US$) 
Local         

(em US$) 

02/2014 
Construção - Terminal de Samambaia 
Norte 851.105,63 31.482,31 268.517,63 9.915,80 

03/2014 
Construção - Terminal de Samambaia 
Sul 1.989.677,14 64.584,58 573.796,16 18.562,56 

04/2014 
Construção - Terminal de Recanto 
das Emas I 1.702.206,05 72.031,39 512.736,92 21.743,75 

05/2014 
Construção - Terminal de Recanto 
das Emas II 1.519.881,76 64.363,27 459.023,19 19.374,13 

08/2014 Reforma - Terminal do Guará I 252.749,07 12.119,25 68.692,13 3.620,46 

09/2010 
Execução do Programa de 
Comunicação Socioambiental 64.702,99 2.346,75 20.868,56 757,58 

10/2014 Reforma - Terminal Ceilândia (P.Sul) 1.932.123,64 76.161,46 560.690,48 22.103,78 

11/2014 Reforma - Terminal do Guará II 797.159,75 33.479,87 205.420,52 8.643,94 

12/2014 Reforma - Terminal do Paranoá 277.996,95 11.675,58 71.783,06 3.019,42 

13/2014 
Reforma - Terminal de Taguatinga 
(Setor M Norte) 501.521,77 21.063,39 130.772,27 5.571,26 

                                                 
1 As colunas de valores estão divididas de acordo com a origem de recursos, de contrapartida local 

ou do BID, em reais e em dólares estadunidenses.  
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15/2013 
Construção - Terminais de Ceilândia 
(Lote 02 - QNR) 1.552.074,63 57.910,72 481.200,27 17.971,62 

16/2013 
Construção - Terminal - Gama (Setor 
Leste) 590.507,41 21.417,37 183.448,76 6.639,39 

17/2013 
Construção - Terminal de Sobradinho 
II 908.855,86 34.493,92 305.452,89 11.380,86 

18/2013 
Construção - Terminal do Riacho 
Fundo II 524.298,77 18.979,75 203.192,85 7.342,64 

18/2014 Reforma - Terminal de Taguatinga Sul 242.397,27 15.824,58 63.054,93 4.135,58 

19/2013 
Supervisão, acompanhamento técnico 
e controle 1.060.804,81 18.802,92 320.749,59 5.324,08 

19/2014 Reforma - Terminal de Planaltina 58.172,44 2.106,70 15.426,28 558,67 

20/2014 Reforma - Terminal do Cruzeiro Novo 37.677,87 1.364,49 9.608,91 358,52 

25/2008 Serviços de Apoio ao Gerenciamento 3.840.065,53 139.727,92 1.140.911,96 41.590,66 

TOTAL 18.703.979,34 699.936,22 5.595.347,36 208.614,70 

78. O Contrato nº 02/2015, referente à Pavimentação de Vias do JBB 
(Jardim Botânico de Brasília), não foi analisado nesta auditoria, uma vez que o 
contrato foi assinado em 2015 e os pagamentos foram efetuados próximo ao 
encerramento do ano.  

79. Quanto à auditoria das obras do Programa, amostra selecionada pelo 
Núcleo de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (NFO) inspecionou os 
Terminais de Samambaia Norte e Sul e Recanto das Emas I e II, Contratos nos 
02/2014, 03/2014, 04/2014 e 05/2014, respectivamente. 

5. METODOLOGIA DA AUDITORIA 

80. 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 (e-DOC 
8C6F5FB9-e). 

81. 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.  

6. OBJETIVOS DA AUDITORIA  

A. Objetivo Geral 

82. 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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B. Objetivos Específicos da Auditoria (Questões de Auditoria) 

83. O trabalho de auditoria foi dividido em quatro questões de auditoria: 

84. 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 aplicadas ao 
setor público e conforme os requisitos exigidos pelo BID? 

85. Segunda 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? 

86. Terceira 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? 

87. Quarta 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? 

C. Objetivos Complementares  

88. Além dos objetivos específicos que compõem as questões de 
auditoria descritas acima, o compromisso contratual deste Tribunal também incluiu 
análise da situação atual do sistema de controle interno, das pendências de exercícios 
anteriores, e do grau de cumprimento dos objetivos e metas do Programa.  

II. ANÁLISE DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

89. A avaliação analítica dos controles internos, conforme cada ambiente 
de controle do COSO, foi elaborada em auditores anteriores, inclusive com a 
elaboração de matriz analítica de controles. Nesta oportunidade optou-se por realizar 
abordagem incremental, quanto a correção das fragilidades de controle apontadas nas 
auditorias anteriores.  

90. A UEGP/ST manifestou-se em relação às fragilidades relevantes do 
Sistema de Controle Interno, por meio do Ofício nº 436/2015 – UEGP/ST (e-doc 
E8689F6D) 

91. Na auditoria anterior constatou-se que permaneciam as fragilidades 
nos seguintes controles: C9, C10, C11, C13, C22, C24, C25, C27, C32, C43, C49, 
C72, C78, C92, C95, C96 e C97. Dessa forma, serão analisadas as providências 
adotadas em 2015 em relação a tais falhas. 

92. A lista com a descrição das siglas relativas aos controles supracitados 
segue abaixo. 
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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. 

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. 

C72 
O Programa deve ter controle automatizado sobre o comprometimento do orçamento 
com os processos de aquisição já iniciados, de forma a evitar o estouro do orçamento. 

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. 

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. 
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93. Quanto às fragilidades no cumprimento de prazos para atesto, 
pagamento e lançamento dos registros contábeis, orçamentários e financeiros (C95 e 
C96), a UEGP alega que os processos foram encaminhados à SUAG para 
regularização da documentação. 

94. Apesar de a UEGP alertar o setor responsável acerca das falhas, a 
medida saneia apenas os efeitos da fragilidade dos controles apontados na auditoria 
anterior. Em 2015, constataram-se faturas de prestação de serviço pagas após o 
prazo contratual da liquidação da despesa. 

95. Por exemplo, as notas fiscais nos 1261, 1275 e 1277 do Contrato nº 
15/2013 foram emitidas e atestadas pelo executor na mesma data, em 18/12/2014, 
porém o pagamento foi realizado apenas em 13/03/2015. 

96. Verificou-se ainda situação semelhante nos Contratos nos 18/2013 e 
16/2013. No primeiro caso, as notas fiscais nº 1266, 1267 e 1273 do Contrato nº 
18/2013 foram emitidas e atestadas na mesma data, em 18/12/2014, porém o 
pagamento da prestação dos serviços ao fornecedor ocorreu apenas em 27/01/2015. 
No segundo caso, as notas fiscais nos 1269, 1270 e 1278 foram emitidas e atestadas 
pelo executor em dezembro de 2014, mas foram pagas apenas em março de 2015. 

97. As situações evidenciam que as fragilidades dos controles (C95 e 
C96) apontadas em auditorias anteriores continuam a ocorrer, não saneando a 
pendência. Em relação a essas falhas, as justificativas do gestor e a análise da equipe 
de auditoria constam nos parágrafos 343/344 deste Relatório. 

98. Em relação às fragilidades do controle orçamentário e financeiro das 
ações previstas no Programa (C24 e C72), a UEGP juntou cópias da lei orçamentária 
anual de 2015, abertura de créditos suplementares, descentralização de recursos, 
além de uma coletânea de memorandos e ofícios solicitando a concessão de 
orçamento para as obras do Programa. A documentação foi analisada na CBR nº 
1101/2015, na qual o BID concluiu pela não objeção em relação aos documentos 
apresentados. 

99. Analisando a justificativa da UEGP em conjunto com a situação 
encontrada em 2015, na qual não foram detectadas situações que evidenciassem 
paralisação de obras por falta de recursos orçamentários e financeiros, as fragilidades 
dos controles C24 e C72 deixam de ser apontadas como ressalva de controle interno 
neste relatório. 

100. Quanto à fragilidade do controle C49, que apontou para a ausência 
de conciliação bancária dos recursos financeiros movimentos na conta especial do 
contrato de empréstimo, registra-se que a ausência de conciliação bancária em 
conjunto com as demonstrações financeiras do respectivo ano é recorrente. A 
situação não foi diferente em 2015, ocasião em que a conciliação bancária não foi 
apresentada em conjunto com as demonstrações financeiras. 

101. Em que pese a UEGP empreender esforços pertinentes a sua alçada, 
solicitando a conciliação pela reiteração dos memorandos nº 65, 113, 151 e 183 de 
2015, o Mutuário deve responder pelas fragilidades apontadas, haja vista o 
compromisso contratual assumido no empréstimo. 

102. No que concerne à fragilidade de controle C78, a Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria de Fazenda reconheceu a 
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ocorrência da fragilidade do controle, pois o SIGGO não realiza crítica em caso de 
pagamento em duplicidade. Afirmou que tomaria as medidas cabíveis para corrigir a 
falha. 

103. Ambas as questões (fragilidades do controle C49 e C78) foram objeto 
de determinação e reiteração por parte do Tribunal de Contas. A última ocorreu em 
março de 2016, pela Decisão nº 1324/2016, que determinou à Secretaria de Estado 
de Fazenda do Distrito Federal que disponibilizasse a conciliação bancária à UEGP 
tempestivamente e que corrigisse as vulnerabilidades do SIGGO para impedir a 
possibilidade de pagamentos em duplicidade. Portanto, as fragilidades continuam 
pendentes de saneamento. 

104. Quanto às fragilidades nos controles (C22, C25, C27, C32, C92, C97) 
de planejamento, execução e recebimento de obras e serviços de engenharia, o 
Núcleo de Obras constatou (Anexo B), por meio de inspeção e análise da 
documentação apresentada pela UEGP, que os problemas relatados na auditoria 
anterior não foram saneados, em especial, persistem as falhas relativas a:  

a) deficiente estrutura de controle capaz de corrigir tempestivamente 
desvios em relação à aderência entre as obras e serviços de 
engenharia que foram licitados e entregues (fragilidade referente 
ao controle C22); 

b) ineficazes procedimentos operacionais do acompanhamento físico 
e financeiro das obras e de aprovação da medição de serviços de 
engenharia (fragilidade referente ao controle C25); 

c) deficiente política de segregação de funções na fiscalização e 
recebimento de obras e serviços de engenharia e nos processos 
de revisão de cálculos, concentrando diversas atividades num 
único responsável (fragilidade referente aos controles C27 e C32); 

d) controles inadequados sobre o recebimento tanto em qualidade 
quanto em quantidade dos serviços de execução de obras 
previstas e contratadas (fragilidade referente aos controles C92 e 
C97). 

105. Em relação à insuficiência de mecanismos de monitoramento da 
segurança das instalações e da execução física do programa (fragilidade ao controle 
C10), da análise do Relatório de Manutenção, verificaram-se situações que podem 
afetar a segurança dos usuários de transporte público. Tais como abrigos de 
passageiros, viadutos, pontes e passarelas com infiltração, ferragens expostas e 
ferrugem; defensas metálicas amassadas; pavimento irregular e/ou com buracos; 
bueiros e canaletas de drenagem abertos, quebrados e/ou com rachaduras. Portanto, 
isso demonstra que a fragilidade do controle citado permanece, bem como a 
respectiva pendência.  

106. Quanto à formalização de processos suportados pelas normas de 
aquisições e desembolso (fragilidades ao controle C13), verificaram-se situações de 
descumprimento das normas em 2015. Foram constatados, por exemplo, 
inconsistências na documentação comprobatória das despesas realizadas no âmbito 
do contrato e execução de obra do terminal de Riacho Fundo II após o término de 
vigência contratual. 
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107. Quanto ao monitoramento do atingimento de metas e objetivos do 
programa (C11 e C43), vale registrar esforços da UEGP em elaborar quadro de 
acompanhamento dessas metas nos relatórios do Programa. Outro ponto que merece 
destaque foi a pesquisa de satisfação realizada com os usuários do sistema de 
transporte público. 

108. No entanto, tal como verificado no Capítulo V (Análise do Grau de 
Atingimento de Metas e de Objetivos do Programa), constataram-se ainda deficiências 
no acompanhamento dos resultados alcançados e das ações realizadas para cumprir 
com os respectivos objetivos e metas. Portanto, considera-se parcialmente cumprida 
a pendência. 

109. A respeito do saneamento de eventuais falhas apontadas nas 
auditorias anteriores e/ou pelo BID (controle C9), verificou-se, em 2015, progresso no 
saneamento de pendências. No entanto, como inúmeras delas permanecem sem 
solução efetiva, insta considerar apenas parcialmente atendida a demanda. 

110. Por fim, diante do contexto, sugere-se a adoção de medidas 
adicionais que sejam capazes de sanar e/ou reduzir as fragilidades do sistema de 
controle interno do Programa, principalmente aquelas relativas aos controles C10, 
C13, C22, C25, C27, C32, C49, C78, C92, C95, C96 e C97, cujas pendências não 
foram saneadas, bem como dos controles C9, C11 e C43 cujas pendências foram 
apenas parcialmente saneadas. 

III. ANÁLISE DO SANEAMENTO DE PENDÊNCIAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 

111. Este capítulo refere-se ao resultado da análise das providências do 
mutuário em relação às falhas e irregularidades apontadas em auditorias anteriores 
no Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR, não saneadas até o último relatório de 
auditoria referente ao período de 2014 (Processo nº 28563/14, e-DOC 71D3068F). 

112. Essas pendências constam no Capítulo X ("Conclusão") e Capítulo VII 
(Análise do Saneamento de Pendências de Exercícios Anteriores), respectivamente, 
parágrafos 394 a 397 e parágrafos 220 a 364 do Relatório de Auditoria e do Sistema 
de Controle Interno de 2014. 

113. Além dessas ressalvas, teceremos breves comentários a respeito do 
parágrafo de ênfase consignado no Relatório dos Auditores Independentes de 2014. 

114. Para verificar o cumprimento das falhas pendentes de correção foi 
emitida a Nota de Auditoria nº 2/2015 à UEGP/SEMOB. Em resposta, aquela Unidade 
apresentou as informações e/ou as justificativas das providências adotadas pelo 
Executor e Coexecutores do Programa acerca das falhas apontadas, por meio do 
Ofício nº 436/2015 – UEGP/SEMOB (e-DOC E8689F6D) e anexos. 

1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS 

A. Parágrafo de Ênfase  

115. A situação a seguir trata das providências realizadas pela UEGP em 
relação ao parágrafo de ênfase consignado no Relatório dos Auditores Independentes 
sobre as Demonstrações Financeiras de 2014. 

e-DOC CC308A11-e
Proc 32174/2015

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CC308A11

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=CC308A11
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=&filter[anoproc]=2015


 Tribunal de Contas do Distrito Federal 
 

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras de 2015 - Contrato de Empréstimo BID nº 1957/OC-BR  

 

 

35 
 

116. Parágrafo de ênfase: Divergência de valores entre o Demonstrativo 
de Fluxo de Caixa e de Investimentos Acumulados gerada por diferente metodologia 
de registro das despesas de exercícios anteriores (§ 9 do Relatório dos Auditores 
Independentes referente a 2014). 

117. Justificativa da UEGP/SEMOB: relata que o sistema SIG – Sistema 
de Informações Gerenciais – foi alterado para que as despesas de exercícios 
anteriores sejam consideradas, nos demonstrativos, no momento em que o BID 
aprova tais despesas. 

118. Análise da justificativa: apesar do regime contábil de caixa ser a 
base das demonstrações financeiras, o BID orienta que o registro de despesas de 
exercícios anteriores seja lançado no demonstrativo em que a prestação de contas foi 
apresentada/aprovada ao Banco. O Demonstrativo de Fluxo de Caixa foi elaborado 
de acordo com essa orientação. No entanto, no Demonstrativo de Investimentos 
Acumulados as despesas de exercícios anteriores eram lançadas com datas 
retroativas, no momento em que ocorreram, alterando o saldo das demonstrações 
financeiras anteriores, já auditadas.  

119. No exercício de 2015, o Demonstrativo de Investimentos Acumulados 
foi ajustado para registrar as despesas de exercícios anteriores no exercício em que 
a prestação de contas respectiva foi apresentada ao BID, corrigindo o problema 
apontado no parágrafo de ênfase da auditoria anterior. Dessa forma, resta saneada a 
pendência verificada na auditoria anterior. 

B. Pendências das Demonstrações Financeiras Básicas  

120. As pendências relativas às Demonstrações Financeiras que foram 
objeto de ressalvas no Relatório dos Auditores Independentes sobre as 
Demonstrações Financeiras Básicas (§§ 6 e 7) e parágrafo 395 e alíneas do capítulo 
de conclusão do Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno de 2014 são 
analisadas a seguir. 

121. Ressalva § 395, alínea “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 parágrafo 395, alínea “a”, do Relatório 
de Auditoria de 2014. 

122. Justificativa da UEGP/SEMOB: divergência regularizada na 
Solicitação de Desembolso/Justificativa nº 68, conforme consta no item B do Ofício nº 
257/2015 – UEGP/SEMOB, de 23/06/2015. 

123. Análise da justificativa: a pendência tratava sobre o equívoco do 
lançamento da data de pagamento nas obras de adequação viária da EPTG, em 2010. 
A pendência foi saneada na Solicitação de Desembolso nº 68, com a correção da data 
de pagamento da prestação do serviço e o consequente ajuste da equivalência 
cambial para fins de prestação de contas ao BID. 

124. Ressalva § 395, alínea “b”: ausência de apresentação das 
conciliações bancárias completas, contendo os registros individualizados de cada fato 
contábil, de forma analítica, (§ 395, alínea “b”, do Relatório de Auditoria de 2014). 
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125. Justificativa da UEGP/SEMOB: afirma que reiterou à SUAG/SEMOB 
a solicitação da conciliação bancária, conforme memorandos UEGP/SEMOB nº 65, 
113, 151 e 183 de 2015. Em complemento, enviou Ofício nº 465 (e-DOC 92E3C6A4) 
com cópias do Processo nº 090.001513/2015, referente à apuração de superávit 

financeiro. 

126. Análise da justificativa: as informações do referido processo de 
apuração do superávit financeiro de 2014 não explicitam a diferença entre os 
ingressos de recursos aportados pelo BID, na fonte vinculada do contrato de 
empréstimo, os pagamentos realizados no período e o saldo das disponibilidades de 
recursos da referida fonte. Portanto, a pendência foi apenas parcialmente cumprida.  

127. Ressalva § 395, alínea “c”: não contabilização de despesas 
realizadas na execução da ciclovia de Recanto das Emas, realizada pela NOVACAP, 
com recursos de contrapartida local (§ 395, alínea “c”, do Relatório de Auditoria de 
2014). 

128. Justificativa da UEGP/SEMOB: relata que tais despesas foram 
incluídas na Solicitação de Desembolso/Justificativa nº 80, conforme Ofício nº 
505/2015 – UEGP/SEMOB, de 29/12/2015. 

129. Análise da justificativa: a pendência tratava da ausência de 
contabilização de serviços realizados pela coexecutora NOVACAP no âmbito da 
ciclovia de Recanto das Emas. Como a obra faz parte do contrato de empréstimo, 
entendemos que não é facultado ao gestor optar por incluir os respectivos 
pagamentos para efeito da prestação de contas, ainda que os recursos sejam 
oriundos de contrapartida local. Dessa forma, o gestor fica vinculado a prestar contas 
de todos os gastos realizados no âmbito das aquisições e obras integrantes do 
contrato de empréstimo. A inclusão dos respectivos pagamentos, no total de R$ 
102.451,90, equivalentes a US$ 45.611,22 dólares, na SD nº 80, saneou a pendência.  

130. Ressalva § 395, alínea “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 (§ 395, alínea “d”, do 
Relatório de Auditoria de 2014). 

131. Comentário dos auditores: pendência permanece (ver parágrafos 
215 a 221). 

132. Ressalva § 395, alínea “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 (§ 395, alínea “e”, do Relatório de Auditoria de 2014). 

133. Comentário dos auditores: pendência permanece, conforme 
parágrafos 222 a 230 e 253 a 254. 

134. Ressalva § 395, alínea “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, (§ 395, alínea “f”, do Relatório de Auditoria de 2014). 
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135. Comentário dos auditores: tal pendência foi apenas parcialmente 
cumprida, como se observa nos parágrafos 183 a 207.  

136. Ressalva § 395, alínea “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 (§ 395, alínea “g”, do Relatório de Auditoria de 2014). 

137. Comentário dos auditores: pendência permanece (ver parágrafos 
164 a 181). 

2. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

138. As pendências acerca desse tema foram objeto de ressalvas no 
Relatório sobre o Cumprimento de Cláusulas Contratuais (§13) e parágrafo 396 e 
alíneas do capítulo de conclusão do Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle 
Interno de 2014. Elas são objeto da análise a seguir. 

139. Ressalva § 396, alínea “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 de 
2014. 

140. Justificativa da UEGP/SEMOB: alega que foram realizadas ações 
de prevenção para evitar novas ocorrências dos problemas apontados, no âmbito da 
SEMOB. Declara que os casos reportados no parágrafo 106 do Relatório de Auditoria 
e do Sistema de Controle Interno de 2014 cujo pagamento foi realizado pela SEMOB 
(Contratos nos 025/2008, 018/2013, 003/2014 e 005/2014) foram corrigidos na SD nº 
69. Já os casos cujo pagamento (Contratos nos 605/2011 e 610/2011) foi realizado 
pela NOVACAP foram corrigidos na SD nº 82, e o ajuste se dará nas Demonstrações 
Financeiras de 2016. Menciona, ainda, que aguarda posicionamento do BID quanto à 
permanência das ciclovias no PTU. 

141. Análise da justificativa: a pendência tratava de erro de lançamento 
da data do efetivo pagamento da despesa, com consequente equívoco no valor do 
cálculo da equivalência cambial para efeito de prestação de contas enviadas ao BID. 
Os ajustes realizados na SD nº 69 sanam as pendências dos pagamentos realizados 
pela SEMOB nos contratos nos 025/2008, 018/2013, 003/2014 e 005/2014.  

142. Em relação aos valores ressalvados na autoria anterior e pagos pela 
NOVACAP (Contratos nos 605/2011 e 610/2011), os ajustes foram realizados na SD 
nº 82. A referida solicitação de desembolso impacta apenas os demonstrativos 
financeiros de 2016. Entretanto, analisamos os ajustes e verificamos que sanam as 
pendências no tocante aos pagamentos dos contratos executados pela NOVACAP.  

143. Dessa forma, entendemos não haver necessidade de manter a 
pendência para analisá-la novamente no próximo exercício, exceto se houver 
mudanças nos valores dos ajustes. Se isso ocorrer, revisitaremos a análise da 
pendência no exercício seguinte. 

144. Ressalva § 396, alínea “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 de Auditoria 
e do Sistema de Controle Interno de 2014. 
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145. Justificativa da UEGP/SEMOB: alega que deu conhecimento do 
Relatório de Manutenção das Obras do PTU/DF a NOVACAP, DER-DF e DFTRANS 
por meio dos Ofícios nº 138, 139 e 140 – UEGP/SEMOB, respectivamente. Aponta 
ainda que seria sugerida a criação de uma política, com planos de manutenção, a ser 
desenvolvida pela SEMOB, DER, DFTRANS e NOVACAP. Complementa a 
documentação por meio do Ofício nº 187/2016 – UEGP/SEMOB (ver parágrafo 473). 

146. Análise da justificativa: até a data de encerramento desse relatório 
não chegou ao conhecimento dos auditores a criação de tal política com os planos de 
manutenção requeridos. O complemento da informação trazida no Ofício nº 187/2016 
também não elenca nenhuma medida concreta. Portanto, a pendência não foi 
saneada.  

147. Ressalva § 396, alínea “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 de Auditoria e do Sistema de Controle 
Interno de 2014. 

148. Comentário dos auditores: pendência não saneada (ver parágrafos 
164 a 181). 

149. Ressalva § 396, alínea “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 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 de Auditoria e do Sistema de Controle Interno de 2014. 

150. Comentário dos auditores: tal pendência foi apenas parcialmente 
cumprida, como se observa nos parágrafos 182 a 207.  

151. Ressalva § 396, alínea “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 de 2014. 

152. Justificativa da UEGP/SEMOB: alega que o relatório de Auditoria foi 
levado ao conhecimento do IBRAM por meio dos Ofícios da UEGP nos 114/2015 e 
314/2015. O IBRAM, por meio do Ofício nº 700.000.297/2015-UAG/IBRAM, alega que 
alguns equipamentos foram entregues àquele órgão com funcionalidade reduzida, 
havendo necessidade de aquisição de licenças para dar pleno funcionamento a esses 
equipamentos. Relata ainda que tais equipamentos foram apenas cedidos, sem 
efetiva doação, o que inviabilizaria a aquisição de licenças pelo IBRAM2. 

153. Análise da justificativa: O contrato de empréstimo exige a plena 
utilização dos bens em acordo com as finalidades do Programa, independentemente 
de questões internas relativas ao Mutuário, uma vez que o Governo do Distrito Federal 
assumiu a responsabilidade pelo cumprimento contratual. Nesse sentido, a situação 

                                                 
2 Os ofícios relacionados fazem parte da coletânea de documentos apresentados em mídia eletrônica 

anexa ao Ofício nº 436/2015 – UEGP/SEMOB (e-DOC ED882B56). 
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encontrada, em 2016, por inspeção realizada pelos auditores, demonstrou que ainda 
permanecem equipamentos sem a devida utilização, conforme parágrafos 423 a 439. 
Assim, permanece a pendência em tela. 

154. Ressalva § 396, alínea “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 de Auditoria e do Sistema de Controle Interno de 
2014. 

155. Comentário dos auditores: a análise do saneamento de pendências 
relativas aos controles internos foi realizada juntamente com a situação encontrada 
em 2015, conforme parágrafos 89 a 110. 

156. Ressalva § 396, alínea “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 de 2014. 

157. Justificativa da UEGP/SEMOB: defende que as obras dos Terminais 
do Guará II, Paranoá e Taguatinga já estão em andamento.    

158. Análise da justificativa: Como ainda não há pagamentos relativos 
ao Terminal do Núcleo Bandeirante em 2015, a pendência persiste em relação a esse 
terminal. 

3. PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES E OBRAS 

A. Pendências da Auditoria de 2014 

159. A seguir listam-se as pendências acerca dos procedimentos de 
aquisições e obras que foram objeto de ressalvas no Relatório sobre Procedimentos 
de Aquisições de Bens, Obras e Serviços (§ 17) e parágrafo 397 e alíneas do capítulo 
de conclusão do Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno de 2014.  

a. Procedimentos de Aquisições  

160. Ressalva § 397, alínea “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 parágrafo 397, alínea “a”, do 
Relatório de 2014. 

161. Justificativa da UEGP/SEMOB: relata que os processos citados na 
auditoria foram encaminhados à SUAG para regularização da documentação, 
conforme cópia dos despachos, e respondidos pela SUAG por meio do Memorando 
008/2015. 

162. Análise da justificativa: verificou-se na documentação dos 
processos que as falhas pontuais apontadas pela auditoria foram corrigidas. No 
entanto, constatou-se que os mesmos problemas continuam ocorrendo nos 
pagamentos de 2015, o que ensejou nova ressalva na presente auditoria. 

163. Apesar das reincidentes falhas também revelarem fragilidades no 
controle interno, como os problemas pontuais foram corrigidos, considera-se a 
pendência saneada ao que diz respeito às falhas ocorridas em 2014.  
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164. Ressalva § 397, alínea “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 
parágrafo 397, alínea “b”, do Relatório de 2014. 

165. Justificativa da UEGP/SEMOB: em relação ao assunto, manifesta-
se por meio do Anexo II ao Ofício nº 187/2016. Defende que os valores dos produtos 
aditados pelo 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2010 foram calculados "por tempo 
(pessoa/hora)" e guardam estrita consonância com o valor estimativo do edital do 
certame (“Memória de Cálculo, Plano de Execução do Programa de Comunicação 
Social", fls. 238/248 do Processo nº 410.002.314/2009) e com a proposta apresentada 
pela empresa vencedora. 

166. Relata que os argumentos tecidos pela UEGP, em documento 
elaborado ao secretário da Pasta em 04.02.2013 (fls. 4157/4161) para dar 
cumprimento às recomendações do Parecer nº 062/2013-PROCAD/PGDF, 
demonstram a estrita consonância do aditivo em relação a planilha de preços 
inicialmente pactuada, em cumprimento à Lei de Licitações. 

167. Por fim, para ilustrar a compatibilidade dos preços com o valor de 
mercado, compara o valor contratado no 1ª Termo Aditivo, considerando as parcelas 
de reajustes devidas até maio de 2012, com o índice de reajustamento da tabela de 
consultoria da Associação Brasileira de Consultores de Engenharia – ABCE.  

168. Análise da justificativa: em primeiro lugar, a estimativa de custos do 
edital (fls. 238/248) relaciona produtos com remuneração por tempo de serviço, mas 
também por valores unitários, a exemplo de veiculação de peças publicitárias em 
mídia, produção gráfica de cartazes, que seriam medidos por unidade e por 1.000 
unidades, respectivamente. 

169. Do mesmo modo, a proposta apresentada pela empresa GRECCO, 
vencedora do certame (fls. 1778/1796), contém serviços medidos por tempo de mão 
de obra que somavam R$ 1.006.500,00 (fl. 1793) e serviços medidos por quantidades 
que somavam R$ 611.381,76 (fls. 1795/1796), valores excluídos de impostos. 

170. O custo de mão de obra total foi posteriormente subdivido em 
unidades que compõem 6 etapas contratuais, mantendo-se o valor global, conforme 
quadro resumido da proposta (fl. 1913). 

171. O 1º Termo Aditivo foi elaborado considerando unidades de 5 dessas 
etapas, sem detalhar o custo adicional da mão de obra mensal e a relação das 
especialidades para dar cumprimento aos serviços adicionados, a exemplo do que 
ocorreu na proposta da empresa (fl. 1793). O que se fez foi simplesmente utilizar as 
unidades presentes no quadro resumido (fl. 1913) que derivava do custo de mão de 
obra da proposta da contrata (fl. 1793) e de um cenário específico desenhado para o 
contrato original. 

172. Apesar de similares, os serviços aditados trazem peculiaridades 
distintas daquelas do contrato original. A ausência da descrição do serviço de maneira 
clara e do motivo pelo qual cada item foi adicionado prejudica a aferição quanto à 
compatibilização com os preços de mercado. 

173. O Parecer nº 062/2013-PROCAD/PGDF (fls. 4151/4152) é claro no 
sentido que "deve órgão complementar a justificativa em apreço" e que tal justificativa 
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"deve contemplar cabalmente os motivos pelos quais o objeto está sendo alterado de 
forma tão expressiva e o porquê de cada item acrescido" e ainda que "deve-se evitar 
a qualquer custo premiar eventual lentidão ou atraso da contratada com novos 
aditivos".  

174. Os argumentos trazidos pela UEGP (fls. 4157/4161) para dar 
cumprimento a essas recomendações são bastante genéricos e simplistas. Alega 
apenas que quanto aos itens 1, 2 e 3 referem-se às reformas e construções de 
terminais rodoviários e implantação de ciclovias e os itens 4 e 5 referem-se à 
comunicação à população em geral acerca das mudanças trazidas com novas 
intervenções do PTU.  

175. O próprio Secretário da Pasta reconheceu a insuficiência das 
justificativas da UEGP para dar cumprimento à recomendação do Parecer nº 
062/2013-PROCAD/PGDF. A autorização para celebração do 1º Termo Aditivo 
emitida no Despacho (fl. 4163) ficou condicionada a providências a serem adotadas 
pela UEGP no sentido de comprovar a consonância dos preços do aditivo com aqueles 
praticados no mercado para atender ao referido parecer.  

176. Em tais argumentos, não se especifica, por exemplo, por que os itens 
1, 2, 3 e 5 receberam o quantitativo de 2 unidades nem por qual motivo o item 4 
recebeu o quantitativo de 3 unidades. Tampouco se explica por que o custo unitário 
dos serviços adicionais seria idêntico àquele do quadro resumido (fl. 1913) do contrato 
original, elaborado a partir do custo de mão de obra mensal da proposta da contratada 
(fl. 1793), desenhado especificamente para o contexto do contrato original. 

177. O 1º Termo Aditivo também incluiu outros serviços medidos por 
unidade, como por exemplo, os produtos "Criação e produção de VT publicitário para 
televisão" e "Veiculação de VT publicitário em televisão". Também não fica claro por 
que haveria a necessidade da contratação de 2 unidades desses serviços.  

178. Tais serviços estariam associados aos itens 13 e 14 do quadro 
resumido (fl. 1913) do contrato original que nada tem a ver com custo por tempo. 
Nesse sentido, não procede a alegação que os aditivos foram calculados apenas "por 
tempo (pessoa/hora)". 

179. Tal comparação entre o reajuste do contrato com a tabela de reajuste 
de consultores ABCE é desnecessária e em nada comprova que os serviços foram 
praticados a preço de mercado, uma vez que o aditivo carece da descrição detalhada 
de quais serviços seriam suplementados e por qual motivo as quantidades foram 
lançadas.  

180. Cabe ainda registrar que, à época em que a UEGP manifestou a 
vontade de prorrogar o contrato, em 12.12.2012, com menos de 2 meses para o 
término da vigência contratual, a execução do Contrato nº 09/2010 estava na ordem 
de 65%, valor executado de R$ 1.106.994,73 com saldo remanescente de R$ 
721.740,16, conforme o Relatório nº 14/2012 (fl. 4114). Como bem alerta o parecer da 
PGDF, deve-se evitar premiar eventual atraso da contratada com novos aditivos, 
ainda quando há suplementação de valores, como no caso em tela. 

181. Por fim, em que pesem os argumentos trazidos em relação à questão, 
não foram suficientes para solucionar a pendência. 
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b. Execução de Obras e Serviços de Engenharia 

182. As ressalvas a seguir (alíneas “c” a “j”) foram analisadas pelo Núcleo 
de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (NFO) do TCDF. O Relatório 
Prévio de Obras foi encaminhado ao gestor em anexo à Nota de Auditoria nº 12, que 
se manifestou por meio do Ofício nº 158/2016 – UEGP/SEMOB (e-DOC F6BBFA39). 
O Relatório Final de Fiscalização de Obras elaborado pelo NFO considerou tais 
manifestações e consta no Anexo B a este Relatório. 

183. Ressalva § 397, alínea “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 397, alínea 
“c”, do Relatório de 2014. 

184. Manifestação do gestor: a síntese de tais esclarecimentos encontra-
se nos parágrafos 30/52 e 68/72 do Anexo B. Apresentou ainda, no Anexo I-A ao 
Ofício nº 187/2016 – UEGP/SEMOB, complementação à manifestação ao Relatório 
Prévio de Obras, com os desenhos (“as built”) do pavimento rígido dos terminais de 
Recanto das Emas I e II. 

185. Análise da manifestação: O NFO concluiu pelo saneamento da 
pendência em tela, de acordo com os parágrafos 73/75 do Anexo B. 

186. Ressalva § 397, alínea “d”: ausência de estudo de alternativas para 
terraplenagem do Terminal QNR Ceilândia, conforme parágrafo 397, alínea “d”, do 
Relatório de 2014. 

187. Manifestação do gestor: em síntese, entre outras alegações 
(parágrafos 76/81 do Anexo B), apresentou-se relatório dos projetistas para 
comprovar a economicidade da solução adotada (parágrafos 87/93 do Anexo B). 

188. Análise da manifestação: O NFO concluiu pelo saneamento da 
pendência em tela, de acordo com os parágrafos 94/96 do Anexo B. 

189. Ressalva § 397, alínea “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 397, alínea “e”, do Relatório de 2014. 

190. Manifestação do gestor: ver parágrafos 97/99 e 105/108 do Anexo 
B. 

191. Análise da manifestação: O NFO concluiu pela permanência da 
pendência em questão, bem como pela necessidade de adequação dos quantitativos 
dos aditivos contratuais, conforme parágrafos 109/110 do Anexo B.   

192. Ressalva § 397, alínea “f”: inconsistências na determinação dos 
quantitativos aditados, no terminal de passageiros de Sobradinho II, conforme 
parágrafo 397, alínea “f”, do Relatório de 2014. 

193. Manifestação do gestor: a síntese de tais esclarecimentos encontra-
se nos parágrafos 111/114 e 122/128 do Anexo B. 

194. Análise da manifestação: O NFO reconheceu melhorias nos 
procedimentos administrativos em relação às avaliações e às memórias de cálculo 
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dos aditivos contratuais. No entanto, tais avanços não foram suficientes para sanear 
a pendência em tela. A análise consta dos parágrafos 129/136 do Anexo B.   

195. Ressalva § 397, alínea “g”: desconformidade entre os serviços 
contratados e os efetivamente executados, no terminal de passageiros de Riacho 
Fundo II e QNR-Ceilândia, conforme parágrafo 397, alínea “g”, do Relatório de 2014. 

196. Manifestação do gestor: ver parágrafos 137/144 e 159/167 do Anexo 
B. 

197. Análise da manifestação: O NFO conclui pela retirada do 
questionamento sobre o plantio de gramas em plaquetas da pendência em questão. 
No entanto, permanece a divergência entre os serviços executados e contratados 
acerca da metodologia construtiva dos reservatórios pluviais e do plantio de árvores, 
conforme parágrafos 168/180 do Anexo B. Portanto, a pendência foi apenas 
parcialmente saneada. 

198. Ressalva § 397, alínea “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 397, 
alínea “h”, do Relatório de 2014. 

199. Manifestação do gestor: a síntese de tais esclarecimentos encontra-
se nos parágrafos 181/190 e 218/220 do Anexo B. 

200. Análise da manifestação: O NFO constatou que “permanece a 
evidência de utilização de mistura de solo brita, de menor custo, em detrimento do uso 
da brita graduada simples (BGS) prevista no orçamento contratual” e concluiu pela 
permanência da pendência, uma vez que não se verificou compensação de tal 
redução de custos nos aditamentos do contrato, conforme parágrafos 221/226 do 
Anexo B.  

201. Ressalva § 397, alínea “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 397, alínea “i”, do Relatório de 2014. 

202. Manifestação do gestor: ver parágrafos 252/256 e 260/265 do Anexo 
B. 

203. Análise da manifestação: O NFO ressaltou que a jurisdicionada tem 
obrigação de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos do PTU e concluiu 
pela permanência da pendência, de acordo com os parágrafos 266/274 do Anexo B. 

204. Ressalva § 397, alínea “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 397, alínea “j”, do Relatório de 2014. 

205. Manifestação do gestor: a síntese de tais esclarecimentos encontra-
se nos parágrafos 275/276 e 299/302 do Anexo B. 

206. Análise da manifestação: vistoria realizada pelo NFO nos terminais 
de Samambaia Sul e Norte e Recanto das Emas I e II constatou algumas melhorias 
nos equipamentos de acessibilidade, porém persistiram diversas situações de 
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descumprimento às normas da ABNT 9050, conforme descrito nos parágrafos 277 a 
298 do Anexo B. 

207. As manifestações referiam-se tão somente ao Terminal do Gama 
Leste e as ações de adequação ainda estavam em andamento. Portanto, concluiu o 
Núcleo pela permanência da pendência, de acordo com os parágrafos 303/306 
daquele anexo. 

B. Pendências anteriores a 2014 

208. As pendências a seguir dizem respeito aos procedimentos de 
aquisições e obras que foram objeto de ressalvas nos relatórios anteriores e que não 
foram dadas por saneadas na última análise de saneamento de pendências, realizada 
na auditoria anterior (parágrafos 220 a 365 do Relatório de Auditoria e do Sistema de 
Controle Interno de 2014). 

a. Procedimentos de Aquisições 

Programa de Comunicação Social e Ambiental do PTU/DF 

209. Pendência “229.a”: ausência de comprovação de que os serviços de 
consultoria de Comunicação Socioambiental prestados pela empresa GRECCO 
(Contrato nº 09/2010) tenham ocorrido a preços de mercado (alínea “a” do § 229 do 
Relatório de Auditoria de 2013). 

210. Comentário dos auditores: a situação se repetiu em 2014 e continua 
pendente, conforme reportado nos parágrafos 164 a 181. 

b. Obras e Serviços de Engenharia 

211. A análise acerca do cumprimento das pendências relacionadas a 
seguir considerou, principalmente, o teor das informações contidas no Ofício nº 
436/2015, a manifestação em relação ao Relatório Prévio de Fiscalização de Obras, 
do Ofício nº 158/2016 – UEGP/SEMOB (e-DOC F6BBFA39), e a manifestação acerca 
da Minuta do Relatório de Auditoria de 2015, encaminhado pela DIAUP, por meio da 
Nota de Auditoria nº 13/2016 (Processo nº 32174/2015). Outros documentos também 
foram considerados para complementar a análise e melhor elucidar a questão. 

Construção do Terminal de passageiros de Ceilândia – Setor “O” 

212. Pendência “224”: 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 (§ 224 do Relatório de Auditoria de 2013). 

213. Manifestação do gestor: Ofício nº 187/2016 - UEGP/SEMOB. O 
inteiro teor da manifestação segue abaixo: 

A execução das obras do Terminal do Setor “O” de Ceilândia foi 

realizada pela antiga Subsecretaria de Políticas de Transporte – 

SUPOT/SEMOB. Os autos da execução da obra constam do Processo 

nº 098.000509/2009, onde estão registrados todos os eventos 

relativos ao Recebimento Definitivo da Obra, incluindo vistoria da 

AGEFIS e outros órgãos. Em face do prazo exíguo para colher novas 

informações, este item também será abordado na manifestação sobre 

o relatório final do exercício de 2015. 
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214. Análise dos auditores: a manifestação do gestor se dará após a 
elaboração do Relatório Final de Auditoria. Nesse sentido, mantida a pendência.  

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

215. Pendência “226.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), conforme alínea “a” do § 226 do Relatório de Auditoria de 2013. 

216. Pendência “226.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), conforme alínea “b” do § 226 do Relatório de Auditoria de 2013. 

217. Pendência “226.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), conforme alínea “c” do § 226 do Relatório de Auditoria de 2013. 

218. Pendência “226.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 (alínea “d” do § 226 do 
Relatório de Auditoria de 2013). 

219. Manifestação do gestor: em relação às Pendências “226.a” a 
“226.d”, por meio do Ofício nº 187/2016 - UEGP/SEMOB (e-doc ED882B56), alega 
que não há informação complementar às últimas manifestações que foram prestadas 
ao TCDF, em cumprimento à Decisão nº 720/2013. 

220. Relata que a UEGP atendeu as recomendações da Corte de Contas 
para solicitar abertura de tomada de constas especiais, aplicação de penalidades e 
apuração de responsabilidade e que tais ações estão em andamento.  

221. Análise dos auditores: em que pesem as medidas descritas, de 
caráter disciplinar, não foram apontadas ações que corrigissem os problemas 
apontados nas obras. Por isso, permanece a pendência.  

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

222. Pendência “225.a”: superestimava de quantidades nas Planilhas 
Orçamentárias. Nos serviços de terraplenagem dos lotes 2, 5, 7 e 8, que foram 
licitados com superestimava 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 dos Lotes 2, 5, 7 e 8 (alínea “a” do § 225 do Relatório de Auditoria de 
2013). 

223. Pendência “225.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 quantidades nas 
medições dos Lotes 2, 5, 7 e 8, em desacordo com a Lei nº 8666/93 (alínea “b” do § 
225 do Relatório de Auditoria de 2013). 
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224. Pendência “225.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 (alínea “c” do § 225 do Relatório de Auditoria de 2013). 

225. Pendência “225.d”: problemas relacionados à qualidade dos 
serviços executados. Os auditores do NFO/TCDF constataram 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 com as 
especificações dos serviços contratados (alínea “d” do § 225 do Relatório de Auditoria 
de 2013). 

226. Pendência “225.e”: superfaturamento por sobrepreço. Nas 
medições dos contratos nos 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 (alínea 
“e” do § 225 do Relatório de Auditoria de 2013). 

227. Justificativa da UEGP/SEMOB: em relação às Pendências “225.a” a 
“225.e”, o gestor informou que se trata 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 contratos3. 

228. 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. 

229. Em 2015, a UEGP relata que excluiu os pagamentos relativos a 
Ciclovia do Eixo Monumental (Contrato nº 611/2011), a título de contrapartida, na SD 
nº 80 e alega aguardar posicionamento do BID quanto à permanência das demais 
Ciclovias no PTU, como contrapartida, conforme reportado nas Notas Explicativas 
(Anexo A). 

230. Análise da justificativa: O fato de as ciclovias serem provenientes 
de recursos de contrapartida e terem entrado para o programa em estado adiantado 
de execução não exime o mutuário de corrigir as pendências identificadas pela 
auditoria, uma vez que mesmo os recursos de contrapartida compõem os 
demonstrativos financeiros auditados. Enquanto não houver manifestação do BID em 
relação a exclusão das ciclovias, considera-se que continuam fazendo parte do 
Programa como definido na Missão de Administração de maio de 2013. Portanto, as 
pendências “225.a” a “225.e” permanecem.  

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

                                                 
3 Os ofícios relacionados fazem parte da coletânea de documentos apresentados em mídia eletrônica 

anexa ao Ofício nº 436/2015 – UEGP/SEMOB (e-DOC ED882B56) 
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231. Pendência “227”: 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 (§ 227 do Relatório de Auditoria de 2013). 

232. Justificativa da UEGP/SEMOB: vide parágrafo 253. 

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

233. Pendência “228.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 (alínea “a” do § 228 
do Relatório de Auditoria de 2013). 

234. Pendência “228.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 (alínea “b” do § 228 do Relatório de Auditoria 
de 2013). 

235. Pendência “228.c”: execução de instalação de defensas metálicas 
em locais desnecessários (Contrato nº 10/2012-DER/DF), de acordo com critérios 
técnicos definidos pelo DNIT (alínea “c” do § 228 do Relatório de Auditoria de 2013). 

236. Pendência “228.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 (alínea “d” do § 228 do Relatório de 
Auditoria de 2013). 

237. Justificativa da UEGP/SEMOB: vide parágrafo 253. 

Terminal de ônibus da Ceilândia – Setor “O”  

238. Pendência “229.b”: 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 
(alínea “b” do § 229 do Relatório de Auditoria de 2013). 

239. Justificativa da UEGP/SEMOB: o gestor alega que, em 
complemento aos Ofícios nº 251/2014, 261/2014 e 262/2014, encaminhou aos 
auditores as respostas dos Memorandos n° 46/2014-UEGP/ST, de 09/04/2014, e nº 
1061/2014-GAB/ST, de 16/12/2014, por meio dos Ofícios nº 281/2014 (e-DOC 
8F4095C7-c) e 285/2014 (e-DOC 1A39766A-c). 

240. Análise da justificativa: quanto aos itens b.1 e b.3, por tratarem 
estritamente de matéria técnica relacionada a obras, foram analisados pelos auditores 
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do NFO, que se posicionaram pela manutenção das pendências, conforme os §§ 307 
a 312 do Relatório Final de Fiscalização de Obras de 2015 (Anexo B).  

241. Em relação aos itens b.2 e b.4, destaca-se o Despacho nº 33/2014, fl. 
5 do Ofício nº 281/2014 – UEGP, emitido pela Comissão Executora designada para 
fiscalizar a obra do Terminal de Ceilândia – Setor “O”.  

242. De acordo com o coordenador da comissão, Eng. José Antônio 
Caramori Borges, em 21 de janeiro de 2013, a comissão elaborou Termo de 
Recebimento Provisório com uma lista de 21 pendências a serem sanadas pela 
empresa Contarpp em 15 dias.  

243. Ao fim do prazo concedido, em 6 de fevereiro de 2013, a comissão 
esteve novamente na obra e verificou que as pendências haviam sido sanadas, 
emitindo novo Termo de Recebimento Provisório sem pendências.  

244. Ocorre que os auditores independentes estiveram no local da obra, 
no dia 14 de fevereiro de 2013, após a emissão do referido termo que atestava 
ausência de pendências, e constataram que as obras ainda estavam em andamento. 
Faltavam serviços de limpeza da obra, repintura do teto de gesso, serviços de 
drenagem, limpeza do pátio, identificação dos circuitos elétricos, estimados para 
serem finalizados em até uma semana, conforme aponta relatório dos Auditores 
Independentes de 2012, parágrafos 153 a 158. 

245. Dessa forma, verifica-se que o Despacho nº 33/2014, contido no 
Ofício nº 281/2014 e nº 285/2014, não é suficiente para sanear a pendência, pelo 
contrário, apenas corrobora as falhas das funções de fiscal de contrato e emissão 
indevida de atesto constatadas pela auditoria.  

246. Ante o exposto, permanecem as pendências relativas ao Terminal de 
Ônibus do Setor "O", itens b1 a b4 supra. 

Passarela na rodovia DF-001  

247. Pendência “229.c”: 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 (alínea “c” do § 229 da auditoria de 2013). 

248. Justificativa da UEGP/SEMOB: vide parágrafo 253. 

Construção e manutenção dos terminais Brazlândia, São Sebastião 
e Riacho Fundo I  

249. Pendência “229.e”: 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 (alínea “e” do § 229 da auditoria de 2013). 

250. Justificativa da UEGP/SEMOB: vide parágrafo 253. 

Adequação viária da EPTG, viadutos e obras de arte 

251. Pendência “229.g”: 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 
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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 
(alínea “g” do § 229 do Relatório de Auditoria de 2013). 

252. Justificativa da UEGP/SEMOB: vide parágrafo 253. 

Manifestações do gestor (inclui várias pendências) 

253. Em relação às pendências elencadas nos parágrafos 222/251 deste 
Relatório acerca das ressalvas sobre ciclovias (Pendência “225.a” a “225.e”), serviços 
de drenagem (Pendência “227”), instalação de defensas metálicas na EPTG 
(Pendência “228.a” a “228.d”), Terminal de Ônibus da Ceilândia – Setor “O” 
(Pendência “229.b”), passarela na rodovia DF-001 (Pendência “229.c”), construção e 
manutenção dos terminais Brazlândia, São Sebastião e Riacho Fundo I (Pendência 
“229.e”) e adequação viária da EPTG, viadutos e obras de arte (Pendência “229.g”), 
o gestor complementou suas justificativas ao Ofício nº 436/UEGP – SEMOB e Ofício 
nº 158 – UEGP/SEMOB (e-DOC F6BBFA39) por meio do Anexo I ao Ofício nº 
187/2016 – UEGP/SEMOB, in verbis: 

Obras de contrapartida NOVACAP e DER/DF e outros órgãos dentro 

da SEMOB 

As manifestações recebidas, sobre os apontamentos do exercício de 

2014 não foram complementadas por estes órgãos após a entrega do 

relatório final pela UEGP/SEMOB.  Novos questionamentos junto a 

estes órgãos serão encaminhados novamente, se for o caso, 

juntamente com o relatório final de manifestação da UEGP/SEMO 

sobre exercício de 2015. 

254. Análise da manifestação: como alega apenas uma eventual 
manifestação futura, todas as pendências elencadas nos parágrafos 222/251 deste 
Relatório permanecem, uma vez que o teor da manifestação não altera a conclusão 
do Núcleo de Obras (§§ 307 a 312 do Anexo B) pela permanência das pendências. 

4. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

255. As pendências no sistema de controle interno de exercícios anteriores 
foram analisadas em conjunto com a situação encontrada em 2015, haja vista tratar-
se de processo contínuo de gestão, conforme Capítulo II (Análise do Sistema de 
Controle Interno). 

5. PROCEDIMENTOS RELATIVOS A REGISTRO, CONTROLE, 
MANUTENÇÃO E EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS COM 
RECURSO DO PROGRAMA 

256. Na auditoria anterior, constatou-se que havia equipamentos de 
monitoramento e poluição de ar e sonora sem a devida utilização dentre dos objetivos 
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do Programa. A situação verificada em 2015 constatou que o problema ainda persistia, 
conforme descrito nos parágrafos 423 a 439. 

IV. RESULTADOS DA AUDITORIA 

1. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS 

257. A análise das Demonstrações Financeiras Básicas compreende as 
seguintes dimensões de escopo: Demonstrativo de Fluxo de Caixa e de Investimentos 
Acumulados, Notas Explicativas e Registros de Movimentação do Fundo Rotativo. Os 
achados relacionados ao tema são descritos a seguir. 

Questão de Auditoria 

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 aplicadas ao setor público e conforme 
os requisitos exigidos pelo BID?  

Resposta à Questão de Auditoria 

Exceto quanto aos achados relacionados a seguir, as demonstrações financeiras 
apresentadas pela UEGP (Anexo A) refletem, razoavelmente, a situação financeira 
do Programa PTU, de acordo com as normas internacionais de contabilidade 
aplicadas ao setor público e conforme os requisitos exigidos pelo BID. 

258. Achado 1.1: divergência entre o saldo disponível apresentado na 
Demonstração de Fluxo de Caixa e o saldo em conta bancária. 

259. Critério: o saldo disponível do Demonstrativo de Fluxos de Caixa 
(DFC) deve conciliar com os saldos em conta bancária da Conta Especial do 
Programa. 

260. Análise e Evidência: o saldo disponível total no final de 2015 no 
Demonstrativo de Fluxo de Caixa indica a quantia de US$ 1.543.205,55. Já o saldo 
bancário, incluídos todos os rendimentos de aplicações ocorridas na Conta Bancária 
nº 100-0166799, vinculada ao Contrato de Empréstimo nº 1957-OC/BR, aponta para 
o valor de US$ 831.586,21 (item 3.1 das Notas Explicativas). A diferença é de US$ 
711.619,34. 

261. A ausência de conciliação bancária junto às Demonstrações 
Financeiras de 2015 dificulta a análise do problema. No entanto, há registros no 
Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGO) de devoluções de rendimentos 
de aplicações financeiras vinculadas à conta especial do Programa para o Tesouro. 

262. As ordens bancárias 2013OB19378 e 2014OB58119 referem-se à 
transferência de rendimentos de aplicações financeiras de 2009, 2010, 2011 no 
montante total de R$ 1.692.785,16 da conta especial do Programa para o Tesouro. A 
ordem bancária 2013OB09977 em conjunto com a nota de lançamento 2013NL21976 
aponta para outra transferência de rendimento de aplicações financeiras relativa a 
2012 no valor de R$ 332.885,80 da conta especial do Programa para o Tesouro. Por 
fim, as ordens bancárias 2014OB64507 e 2015OB01933 estão associadas, 
respectivamente, à transferência de aplicações financeiras de 2013 e 2014 no valor 
de R$ 106.864,68 e R$ 643.132,40 da conta especial do Programa para o Tesouro. 
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263. Nesse sentido, o total das transferências soma R$ 2.775.668,04, 
equivalentes a US$ 710.944,12, em 31.12.2015 (taxa cambial de 3,9042), muito 
próximo da diferença apurada a cima. 

264. Na CBR nº 919/2016, o BID relembra questão reportada em reunião 
realizada com a empresa gerenciadora do programa no dia 22/07/2014 que indicava 
problemas detectados na apuração do resultado de aplicações financeiras do 
Relatório Semestral do Fundo Rotativo referente ao 2º semestre de 2013, conforme 
se segue: 

Resultado de Aplicações Financeiras: estão reportando um valor 
acumulado desde o começo do Projeto, convertido com base em taxas 
de câmbio mensais. Esse valor não reflete o saldo dos rendimentos 
que se encontram em conta. 

265. De fato, o problema ocorre novamente no exercício de 2015. O 
Relatório do Fundo Rotativo do 2º Semestre de 2015 aponta para rendimentos de 
aplicações financeiras de US$ 109.252,84 (item 25 de tal demonstrativo), enquanto 
que o item 3.4 das Notas Explicativas reporta um acumulado de US$ 823.202,21, 
considerando os rendimentos desde o início do Programa. 

266. Assim, em que pese a ausência de conciliação bancária, foi possível 
detectar transferências de aplicações financeiras realizadas da conta especial do 
Programa para o Tesouro, sem que tais operações fossem refletidas na DFC, o que 
gerou divergência entre o saldo total disponível do DFC e o saldo bancário vinculado 
à conta do Programa. 

267. Causa: falta de acompanhamento e supervisão na conciliação das 
transferências da conta do Programa para o Tesouro, com seu respectivo registro na 
DFC. 

268. Efeito: compromete a consistência, a transparência e a fidedignidade 
da demonstração financeira aos usuários da informação, por omitir informações 
relevantes capazes de alterar o entendimento dos usuários sobre as demonstrações 
financeiras. 

269. Manifestação do gestor: Anexo IV ao Ofício nº 187/2016 - 
UEGP/SEMOB. Esclarece que a Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) segue 
rigorosamente as orientações do BID, em especial, a Guia de Relatórios Financeiros 
de 2009. 

270. Relata que os juros de aplicações financeiras fazem parte da coluna 
de contrapartida do DFC e não integram o Fundo Rotativo. Esclarece que os ganhos 
financeiros oriundos dessas aplicações, desde o início do Programa, retornam à conta 
do Tesouro do Governo do Distrito Federal, responsável pela internalização ao 
Programa de recursos de contrapartida local. 

271. Alega que as variações cambiais também fazem parte da coluna de 
contrapartida do DFC e são de responsabilidade do Mutuário. Concluiu que a eventual 
diferença apontada pela auditoria poderia ser proveniente da desvalorização cambial 
que acumulava US$ 722.801,39 em 2015, valor também muito próximo à diferença 
relatada. 

272. Análise da manifestação: Anexo IV ao Ofício nº 187/2016 - 
UEGP/SEMOB.  
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273. De fato, as aplicações financeiras não integram o Fundo Rotativo. No 
entanto, tais valores devem conciliar com o item 25, calculado no Relatório Semestral 
do Fundo Rotativo (Anexo VIII das Notas Explicativas), tal qual foi alertado pelo BID 
na CBR nº 919/2016. 

274. O valor das aplicações financeiras reportadas no referido item é de 
US$ 109.252,84, que diverge do valor acumulado de U$ 823.202,21, relatado no item 
3.4 das Notas Explicativas. Esse último é resultado do lançamento de aplicações 
financeiras ano a ano no DFC, desde o início do Programa. Porém, ocorreram 
transferências de valores diretamente do caixa da conta vinculada para o Tesouro, 
sem que tais operações fossem refletidas no DFC. 

275. Ora, se tais rendimentos que foram lançados como receita do contrato 
de empréstimo retornam ao Tesouro, conforme descrito na própria manifestação do 
gestor, era de se esperar uma retificação da DFC para refletir tal transferência. 

276. Ressalta-se que o alerta não diz respeito ao destino dada às 
aplicações financeiras, mas tão somente a divergência entre o DFC e os saldos 
bancários da conta vinculada ao contrato de empréstimo. 

277. A desvalorização cambial já é levada em consideração para apuração 
do saldo em caixa do Programa sem o efeito das aplicações financeiras "saldo contábil 
das receitas" (item 21, página 10, do Anexo VIII das Notas Explicativas). Dessa forma, 
os saldos bancários apurados já consideram tal efeito. 

278. Por fim, a manifestação trazida pelo gestor não teve o condão de 
alterar as conclusões dos auditores. 

279. Recomendação: à UEGP/SEMOB que elabore a Demonstração de 
Fluxo de Caixa em consonância com as normas internacionais de contabilidade, de 
tal maneira que o referido demonstrativo traduza a real situação de caixa ao final do 
respectivo exercício financeiro. 

280. Achado 1.2: O mutuário não informou, nas Notas Explicativas, as 
situações que trazem incertezas às demonstrações financeiras de 2015. 

281. Critério: a norma sobre apresentação das demonstrações financeiras 
IPSAS (Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público) 1, 
emitida pelo IFAC (federação internacional de contadores), determina que as 
situações que trazem incerteza às demonstrações financeiras devem ser informadas 
nas Notas Explicativas. 

282. Análise e Evidência: nas demonstrações financeiras de 2015 foram 
constatadas diversas situações que trazem incertezas aos valores registrados 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 de 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; 
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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) 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 
nº 04/2014 - ST), Recanto das Emas II (Contrato nº 05/2014 - ST), 
Riacho Fundo II (Contrato nº 18/2013 - ST), QNR-Ceilândia (Contrato 
nº 15/2013 - ST), Gama Leste (Contrato nº 16/2013 - ST), Sobradinho 
II (Contrato nº 17/2013 - ST), Samambaia Norte (Contrato nº 02/2014 
- ST) e Samambaia Sul (Contrato nº 03/2014 - ST), conforme 
parágrafo 395, alínea “f”, do Relatório de Auditoria de  2014; e 

f) ausência de comprovação de que os pagamentos ocorridos à 
consultoria do Programa de Comunicação Social e Ambiental do 
PTU/DF tenham sido realizados a preço de mercado, conforme 
parágrafos 164 a 181 e 346 a 351 do Relatório de Auditoria. 

283. Causa: não aderência das demonstrações financeiras às normas 
internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, em especial a IPSAS 1. 

284. Efeito: compromete a consistência, a transparência e a fidedignidade 
da demonstração financeira aos usuários da informação, por omitir informações 
relevantes capazes de alterar o entendimento dos usuários sobre as demonstrações 
financeiras. 

285. Manifestação do gestor: Anexo IV ao Ofício nº 187/2016 - 
UEGP/SEMOB. Alega ter alterado as demonstrações financeiras e inserido o item "16. 
Situações que podem trazer incertezas a esta Demonstração Financeira". 

286. Análise da manifestação: de fato, as demonstrações financeiras 
foram alteradas para inserir tal capítulo. No entanto, as menções às situações que 
podem trazer incertezas (item 16.1 e 16.1 das Notas Explicativas) às demonstrações 
são genéricas, sem especificá-las de maneira objetiva. Portanto, a manifestação não 
altera o achado. 

287. Recomendação: à UEGP/SEMOB que especifique nas Notas 
Explicativas as situações que podem trazer incertezas aos valores declarados nas 
demonstrações financeiras, conforme exige as normas internacionais de contabilidade 
aplicadas ao setor público, em especial a IPSAS 1.  

288. Achado 1.3: O mutuário não apresentou Conciliação Bancária 
junto às Demonstrações Financeiras de 2015. 

289. 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. 
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290. Análise e Evidência: o gestor informa em Notas Explicativas que a 
conciliação bancária não foi concluída em tempo hábil. 

291. Causa: inação dos órgãos responsáveis em produzir, mensal e 
tempestivamente, a conciliação bancária da movimentação dos recursos de interesse 
da UEGP/SEMOB. 

292. 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, bem como compromete 
parcialmente a execução dos exames de auditoria necessários à comprovação da 
movimentação financeira do programa financiado. 

293. Manifestação do gestor: Anexo IV ao Ofício nº 187/2016 - 
UEGP/SEMOB. Relaciona cópia do Memorando nº 086/2016, de 12/04/16, que reitera 
novamente a demanda à SUAG/SEMOB. 

294. Análise da manifestação: em que pesem os esforços da UEGP, a 
conciliação bancária de 2015 não foi apresentada pelo Mutuário, permanecendo o 
achado. 

295. Recomendação: à SEMOB e SEFAZ cumprir o inteiro teor do item II 
da Decisão TCDF nº 1324/2016, que trata do assunto em tela. 

296. Achado 1.4: inclusão nos demonstrativos financeiros de US$ 
314.323,29 em despesas consideradas inelegíveis pelos auditores 
independentes, pela contratação de consultor no âmbito do Contrato nº 25/2008 
em situação configurada como de conflito de interesse. 

297. Critério: apenas despesas elegíveis podem ser incluídas e 
contabilizadas nos demonstrativos financeiros do Contrato de Empréstimo nº 1957-
OC/BR. 

298. Análise e Evidência: ver parágrafos 361 a 416 deste Relatório.  

299. Manifestação do gestor: em resposta à versão preliminar deste 
Relatório, a UEGP apresentou a seguinte manifestação: 

CONSIDERAÇÃO: Quanto a estas questões, reiteradas e amiúde 
pormenorizadas e replicadas por esta UEGP, registra-se que uma vez 
que o motivo das despesas serem consideradas inelegíveis está 
submetido ao crivo e à percuciente análise de mérito junto ao Poder 
Judiciário, entende esta UEGP que deve ser aguardado o desfecho 
desse caso, haja vista que o mérito da questão, nos termos postos, 
refoge às competências desta SEMOB. Por outro lado, ciente da 
importância dos temas tratados, resta, para o momento, como forma 
de externar o comprometimento desta UEGP em buscar a melhor 
solução para a questão, reiterar as informações apresentadas nas 
Notas de Auditorias anteriores, conforme exposto nos itens a seguir. 

300. Análise da manifestação: os esclarecimentos da UEGP não 
trouxeram fatos novos, apesar de relevantes argumentos apresentados.  Contudo, 
cabe ressaltar que a elegibilidade das aplicações de recursos do financiamento (fonte 
BID) independe da apreciação do Poder Judiciário, uma vez que as normas aplicáveis 
ao caso são aquelas aprovadas pelo Banco e aceitas pelo Mutuário (Distrito Federal).   
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301. Além disso, eventuais conflitos entre o Mutuário e o Banco não estão 
sujeitos à decisão do Poder Judiciário no Brasil, conforme disposições contratuais, 
razão pela qual entende-se não haver dependência dos desdobramentos do processo 
judicial, haja vista ter sido caracterizado o vínculo do consultor com empresas que 
tinham interesse no resultado dos serviços de consultoria, o que, nos termos do GN 
2350-7, configura o conflito de interesses.      

302. Assim, estes Auditores Independentes entendem que o montante das 
despesas realizadas com o pagamento do citado consultor especial Sacha Reck, 
mediante contratação da Arcadis-Logos (SAG do PTU), deixaram de preencher os 
requisitos contratuais para elegibilidade dessas despesas no momento em que ficou 
comprovado o conflito de interesses na contratação do citado consultor. Esse 
momento dá-se ao tomar conhecimento dos vínculos do consultor comprovado pelas 
procurações/contratos (vide cópias no Anexo D deste Relatório) celebrados entre o 
consultor e empresas de transporte que vieram a participar direta ou indiretamente 
das licitações da renovação da frota de ônibus do transporte urbano do Distrito 
Federal.  

303. Essas despesas foram quantificadas em R$ 648.160,09 (seiscentos e 
quarenta e oito mil, cento e sessenta reais e nove centavos de reais), equivalentes a 
US$ 314.323,29 (trezentos e quatorze mil, trezentos e vinte e três dólares e vinte e 
nove centavos), relativas a todos os pagamentos efetuados de 2011 a 2013 a esse 
consultor. Consequentemente, tais valores são ressalvados por estes Auditores. 

304. Causa: não observância das normas de contratação de consultores, 
conforme parágrafos 361 a 416 deste Relatório. 

305. Efeito: Compromete a consistência, a transparência e a fidedignidade 
das demonstrações financeiras aos usuários da informação. 

306. Recomendação: À UEGP realizar consulta ao Banco quanto à 
aceitabilidade da elegibilidade dessas despesas, bem como esclarecimentos sobre os 
eventuais procedimentos contábeis e financeiros a serem adotados em relação a 
esses pagamentos efetuados ao consultor Sacha Reck,  relativos ao período de 2011 
a 2013, no âmbito do Contrato nº 025/2008, no montante total de R$ 648.160,09 
(seiscentos e quarenta e oito mil, cento e sessenta reais e nove centavos de reais), 
equivalentes a US$ 314.323,29 (trezentos e quatorze mil, trezentos e vinte e três 
dólares e vinte e nove centavos, pela taxa de câmbio da data de pagamento). 

2. ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS E NORMAS DE AQUISIÇÕES E 
DESEMBOLSOS 

Questão de Auditoria 

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? 

Resposta à Questão de Auditoria 

Exceto quanto aos achados relacionados a seguir, não chegou ao nosso 
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conhecimento situações de descumprimento ou violação das normas e 
procedimentos de aquisição e desembolsos. 

307. Achado 2.1: A documentação comprobatória das despesas 
registradas nas Demonstrações Financeiras do período findo em 31/12/2015 
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. 

308. 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. 

309. Análise e Evidência: da análise dos processos constatou-se 
ausência dos documentos comprobatórios dos pagamentos, divergências entre a 
descrição do serviço prestado na nota fiscal emitida e o serviço atestado, bem como 
divergências entre a indicação da nota fiscal das ordens bancárias e a nota fiscal 
referente ao serviço prestado. 

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

Contrato Objeto Processo Empresa 
Documentação não 

comprovada 
Solicitação de 
Desembolso 

09/2010 
Comunicação 
Socioambiental 

410.002.314/
2009 

GRECCO 

Pagamentos relativos às faturas 
da NF nº 220 (2015OB13044) e 
221 (2015OB13045, 
2015OB13046 e 2015OB13229). 

67, itens 1 e 3 a 5. 

 

15/2013 
Construção 
Terminal de 
Ceilândia QNR 

090.000.755 
/2014 

SHOX 

Pagamento relativo ao reajuste 
da 6ª medição, NF nº 1220 
(2014OB77574); reajuste da 8ª 
medição, NF nº 1224 
(2014OB77597 e 
2014OB77577); e reajuste da 
10ª medição, NF nº 1275 
(2015OB09210 e 
2015OB10093). 

64, itens 28, 36, 
38.  

65, itens 32 e 36. 

18/2013 
Construção 
Terminal Riacho 
Fundo II 

090.000.424/
2014 

SHOX 

Pagamento do reajuste da 6ª 
Medição, NF nº 1222 
(2014OB77563); complemento 
da 9ª Medição, NF nº 1229 
(2014OB77872); 10ª medição, 
NF nº 1266 (2015OB01921 a 
2015OB01924); 1ª medição do 
Termo Aditivo, NF nº 1267 
(2015OB01925 a 2015OB01927 
e 2015OB01932); reajuste da 
10ª medição, NF nº 1273 
(2015OB01928 a 
2015OB01930). 

64, itens 98 e 109; 
120 a 123, 125 a 
128; 131; 133 a 
134. 

05/2014 

Construção 
Terminal 
Recanto das 
Emas II 

090.001.395/
2014 

ENGEMIL 
Pagamentos relativos à 7ª 
Medição, NF nº 1022 
(2015OB18868). 

67, item 31. 
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08/2014 
Reforma do 
Terminal   
Guará I 

090.001.664/
2014 

CONTARPP 

Pagamentos relativos à 5ª 
Medição, NF nº 704 
(2015OB49369, 2015OB49373 a 
2015OB49375). 

76, itens 12 a 15. 

10/2014 
Reforma do 
Terminal de 
Ceilândia Sul 

090.001.666/
2014 

CONTARPP 

Pagamentos relativos à 3ª 
Medição, NF nº 669 
(2015OB15366) e todos as 
ordens bancárias de 
pagamentos relativos à 8ª (NF nº 
705) 9ª (NF nº 711) e 10ª 
medição (NF nº 716), com 
exceção da 2015OB57610, da 9ª 
medição. 

68, item 22. 

76, item 16 a 19.  

80, item 13 a 19. 

13/2014 

Reforma do 
Terminal de 
Taguatinga 
Norte 

090.006.476/
2015 

ENGEMIL 

Pagamentos relativos à 3ª, NF nº 
1259 (2015OB56662) e à 4ª 
medição, NF nº 1286 
(2015OB56663). 

78, item 10 e 14. 

311. Divergência entre a descrição do serviço prestado na Nota Fiscal 
emitida pela contrata e o serviço atestado. 

Contrato Objeto Processo Empresa 
Prestação do 

serviço indicada na 
NF 

Prestação do serviço 
atestada 

15/2013 

Construção 
Terminal de 
Ceilândia 
QNR 

090.000.755/2
014 (fl. 1118 e 

1124) 
SHOX 10ª medição 

Reajuste da 10ª 
medição 

16/2013 
Construção 
terminal 
Gama Leste 

090.000.757/2
014 (fls. 786 e 

788) 

SHOX 9ª medição 8ª medição 

312. Também foram encontradas divergências entre a indicação da nota 
fiscal das ordens bancárias e a nota fiscal referente ao serviço prestado. Listam-se 
abaixo alguns exemplos: 

Contrato Objeto Processo Empresa Despesa 

Nº da NF 
apontada na 

Ordem 
Bancária 

Nº da NF 
referente ao 

serviço 
prestado 

15/2013 

Construção 
Terminal de 
Ceilândia 
QNR 

090.000.755/2
014 (fls. 1216, 
1218 e 1220) 

SHOX 
1ª med. 3º 

aditivo 
1275 1277 

16/2013 
Construção 
terminal 
Gama Leste 

090.000.757/2
014 (fl. 1123) 

SHOX 
1º med. 3º 

aditivo 
1278 1270 

16/2013 
Construção 
terminal 
Gama Leste 

090.000.757/2
014 (fls. 1135 

a 1140) 

SHOX 10ª medição 1270 1269 

17/2013 
Construção 
terminal 
Sobradinho II 

090.000.756/2
014 (fls. 949 a 

951) 

SHOX 
Reajuste da 
9ª medição 

1248 1246 
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313. Causa: falhas nos controles internos e na supervisão dos processos. 

314. Efeito: compromete a transparência da prestação de contas das 
despesas pagas pelo Programa e dificulta o trabalho do controle interno, externo e da 
auditora independente. 

315. Manifestação do gestor: Anexo IV ao Ofício nº 187/2016 – 
UEGP/SEMOB. Alega que “os casos aqui relatados tiveram equívocos gráficos na 
elaboração das Ordens Bancária”.  

316. Relata que corrigiu os equívocos para efeito da elaboração das 
Solicitações de Desembolsos e prestação de contas ao BID e que solicitou à SUAG 
que tais alterações também fossem realizadas nos autos do processo. No entanto, tal 
solicitação ainda não havia sido cumprida pela SUAG, razão pela qual reencaminhou 
o assunto à Unidade por meio do Memorando nº 086/2016 UEGP/SEMOB, de 
12/04/16. 

317. Análise da manifestação: em que pesem as providências alegadas 
pela UEGP, o problema não foi solucionado. Dessa forma, o achado permanece.  

318. Recomendação: recomendar à UEGP que os controles internos e a 
supervisão dos processos sejam aprimorados para evitar as falhas apontadas; e à 
SUAG que atenda às solicitações da UEGP para corrigir tempestivamente as falhas 
detectadas.  

319. Achado 2.2: Execução de obras de Construção do Terminal de 
Riacho Fundo II (Contrato nº 18/2013) após o término da vigência contratual. 

320. Critério: observar as normas e procedimentos de aquisição para 
realização de obras financiadas com recursos do BID. 

321. Análise e Evidência: Para completa análise dos fatos é importante 
rememorar a ordem cronológica dos fatos desde o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 
18/2013. 

322. Em 27/11/2014, foi celebrado o 2º Termo Aditivo do contrato 
supracitado, que prorrogou tanto o prazo da execução das obras quanto a vigência do 
contrato em 90 dias, ainda que a vigência não tivesse sido objeto de questionamento 
quanto à não objeção. 

323. Mais adiante, em 08 de dezembro de 2014, o executor do contrato 
verificou a necessidade de nova prorrogação do contrato, visto que o prazo de 
vigência do 2º Termo Aditivo, a expirar em 25/02/2015, não seria suficiente para o 
término dos trabalhos. Endereçou, então, Carta nº 34/2014 a UEGP (fl. 1839), 
revelando a necessidade de prorrogação de vigência do contrato em mais 90 dias. 

324. Antes mesmo de receber a notificação do executor, em 04/12/2014, a 
UEGP emitiu Ofício nº 254/2014 ao BID solicitando não objeção ao acréscimo de mais 
90 dias a vigência ao prazo do Contrato nº 18/2013. Em 22/01/2015, o BID concede a 
não objeção de mais 90 dias ao prazo de execução, sem se manifestar quanto à 
vigência (CBR nº 205/2015). Em 02/02/2015, o BID retifica a CBR, para conceder não 
objeção também em relação à prorrogação de mais 90 dias ao prazo de vigência, por 
meio da CBR nº 303/2015. 
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325. Em 10/02/2015, o executor alerta para o término da vigência do 
contrato em 25/02/2015 e requisita prorrogação adicional aos 90 dias já requisitados 
anteriormente, em 08 de dezembro de 2014, pela Carta nº 34/2014. 

326. Faltando pouco menos de 1 semana para o término da vigência do 
Contrato nº 18/2013, a UEGP elaborou Ofício nº 225/2015, em 19 de fevereiro de 
2015, solicitando a concessão dos prazos adicionais, conforme solicitado pela Carta 
nº 02/2015 do Executor. 

327. No dia seguinte, em 20/02/2015, o BID responde ao Ofício nº 
225/2015, porém não pôde dar a não objeção por haver erro na documentação 
enviada. 

328. Sem novo termo aditivo formalizado, em 25/02/2015, o Contrato nº 
18/2013 encerra sua vigência. No entanto, a contratada continua executando a obra 
até a sua conclusão em 09 de abril de 2015, de acordo com Termo de Recebimento 
Provisório de 15 de junho de 2015 (fl. 2678). 

329. Consta ainda nos autos atesto do executor da Nota Fiscal nº 1404 (fl. 
2653), no valor total de R$ 140.507,79, referente à 11ª medição dos serviços, emitida 
em 16/06/2015, em substituição à Nota Fiscal nº 1365, de 19/05/2015. 

330. O executor alega que os serviços foram executados de 04/11/2014 a 
03/04/2015 (fl. 2636), e que 53,7% do total do valor da nota se referiam a período fora 
do prazo contratual (fl. 3032), uma vez que o Contrato nº 18/2013 encerrou sua 
vigência em 25/02/2015. 

331. Por fim, registra-se que, embora não tenham sido reportados 
pagamentos nas solicitações de desembolsos enviadas em 2015 acerca dos serviços 
prestados após a vigência contratual, a irregularidade merece ser reportada, pois diz 
respeito a falhas no processo de aquisição que tornam essas despesas inelegíveis 
para o contrato de empréstimo. 

332. Causa: atrasos nas obras e demora excessiva nas tratativas para 
aditamento contratual. 

333. Efeito: compromete os princípios basilares da Administração Pública 
e a execução da prestação do serviço, podendo trazer ainda prejuízo ao Erário e 
consequências jurídicas desfavoráveis. 

334. Manifestação do gestor: Ofício nº 187/2016 – UEGP/SEMOB. Alega 
ter se manifestado sobre este item e outros similares em resposta à Nota de Auditoria 
nº 12/2016. 

335. Análise da manifestação: não identificamos a manifestação em 
relação ao assunto no Ofício nº 158/2016 – UEGP/SEMOB, encaminhado em resposta 
à nota de auditoria citada. Portanto, permanece o achado.  

336. Recomendação: recomendar à UEGP que aprimore os controles de 
andamento das obras e dos prazos de execução e de vigência contratual a fim de 
evitar atrasos injustificados tanto da execução das obras como da elaboração dos 
aditivos contratuais. 

337. Achado 2.3: Violação da data máxima para o pagamento dos 
serviços prestados após a verificação pelo executor (Cláusula 43.1 das 
Disposições Gerais) nos Contratos nº 15/2013, 16/2013 e 18/2013. 
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338. Critério: cumprimento da Cláusula 43.1 das Disposições Gerais nos 
Contratos nº 15/2013, 16/2013 e 18/2013, a qual assevera que a contratante deve 
pagar à contratada “os valores certificados [atestados/liquidados] pelo Gerente do 
Projeto [executor do contrato] dentro de 28 (vinte e oito) dias após a data de cada 
certificado”. 

339. Análise e Evidência: constatou-se a realização de pagamentos que 
excediam o prazo de 28 dias após a liquidação da despesa, em desconformidade com 
a Cláusula 43.1 das Disposições Gerais dos Contratos nº 15/2013, 16/2013 e 18/2013. 

340. A tabela a seguir ilustra situações exemplificativas nas quais ocorreu 
violação da referida cláusula: 

Contrato Objeto Processo Empresa 
Nº da Nota 

Fiscal 

Data do 
atesto do 
executor 

Data de 
pagamento 
da despesa 

15/2013 

Construção 
Terminal de 
Ceilândia 
QNR 

090.000.755/2
014 

SHOX 
1261, 1275, 

1277 
18/12/2014 13/03/2015 

16/2013 
Construção 
terminal 
Gama Leste 

090.000.757/2
014 

SHOX 
1269, 1270 e 

1278 
19/12/2014 e 
29/12/2014 

13/03/2015 

18/2013 

Construção 
Terminal 
Riacho 
Fundo II 

090.000.424/2
014 

SHOX 
1266, 1267 e 

1273 
18/12/2014 27/01/2015 

341. Causa: demora em fazer o pagamento de faturas dos serviços 
prestados. 

342. Efeito: o descumprimento da cláusula de pagamento do contrato 
pode trazer prejuízo ao Erário, como pagamentos adicionais de multas e juros de 
mora.  

343. Manifestação do gestor: Anexo IV do Ofício nº 187/2016 – 
UEGP/SEMOB, in verbis: 

Tais pagamentos foram prejudicados pelos ajustes administrativos 
decorrentes da mudança de governo do DF, quando em dez/2014 
foram cancelados todos os Empenhos e, posteriormente, quando 
todos os processos de pagamentos passaram a ser submetidos ao 
crivo da Governança, conforme Despachos apensados aos processos, 
resultando nos atrasos observados, fora da atuação da UEGP. A título 
de exemplo, informamos que, no caso do Contrato 015/2013 
(Processo 090.000757/2014) o Despacho encontra-se à folha 1160. 

344. Análise da manifestação: a manifestação não contesta o achado, 
apenas elenca a causa da violação da norma contratual. 

345. Recomendação: recomendar à UEGP que aprimore os controles de 
pagamentos a fim de evitar atrasos. 
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346. Achado 2.4: Ausência de comprovação nos autos que os 
serviços relativos ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº 09/2010 tenham sido 
contratados a preços de mercado. 

347. Critério: realizar pesquisa de preços prévia à elaboração de aditivos 
contratuais.  

348. Análise e Evidência: não se localizou nos autos do Processo nº 
410.002.314-2009 (Contrato nº 09/2010) que o 1º Termo Aditivo tenha sido elaborado 
com preços de referência de mercado, a exemplo do que já havia sido apurado 
exaustivamente nas auditorias anteriores. O contrato teve seu Termo de Recebimento 
Definitivo assinado em 22 de outubro de 2015.  

349. Causa: atraso na elaboração do termo aditivo, o que levou o 
Secretário da Pasta a optar pela continuidade do contrato com posterior comprovação 
de preços. 

350. Efeito: compromete a transparência das despesas, gerando dúvidas 
se o contrato foi realizado a preços de mercado, e de acordo com as normas, ou se 
houve sobrepreço. 

351. Recomendação: à UEGP/SEMOB que comprove que os serviços de 
comunicação social e ambiental, prestados pela empresa GRECCO, tenham ocorridos 
a preços de mercado e que aprimore seus controles internos relativos ao 
procedimento de aditivos contratuais.  

352. Achado 2.5: Violação da Cláusula 48.1 das Disposições Gerais (A 
Agência Contratante reterá de cada pagamento devido ao Empreiteiro a 
proporção de 2% da Fatura) nos Contratos nº 16/2013 e 18/2013. 

353. Critério: cumprimento da Cláusula 48.1 das Disposições Gerais nos 
Contratos nº 16/2013 e 18/2013, a qual estabelece que a contratante deve reter 2% 
de cada pagamento devido ao Empreiteiro, a título de garantia.  

354. Análise e Evidência: constatou-se a não realização de retenção de 
2% da Fatura nos pagamentos ao Empreiteiro, em desconformidade com a Cláusula 
48.1 das Disposições Gerais dos Contratos nº 16/2013 e 18/2013. 

355. A tabela a seguir ilustra situações exemplificativas nas quais ocorreu 
violação da referida cláusula: 

Contrato Objeto Processo Empresa 
Nº da Nota 

Fiscal 

16/2013 Construção terminal Gama 
Leste 

090.000.757/20
14 

SHOX 1269, 1270 e 
1278 

18/2013 Construção Terminal Riacho 
Fundo II 

090.000.424/20
14 

SHOX 1266, 1267 e 
1273 

356. Causa: falta de revisão dos procedimentos que devem ser 
promovidos em função do contrato, falhas nos controles internos e na supervisão dos 
processos. 

357. Efeito: sem as retenções do contrato, o Mutuário pode ter dificuldades 
em solucionar questões de inadimplemento contratual ou cobrar multas do contratado.  
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358. Manifestação do gestor: Anexo IV do Ofício nº 187/2016 – 
UEGP/SEMOB, in verbis: 

A ausência de retenções contratuais foi constatada pela Unidade de 
Controle Interno da SEMOB em maio de 2015. A partir de então todos 
os pagamentos ocorridos sofreram retenções, inclusive sobre valores 
pagos anteriormente. 

Os Contratos 16/2013 (Gama Leste) e 18/2013 (Riacho Fundo II) não 
sofreram pagamentos após maio/2015, razão pela qual não ocorreram 
retenções.  

Tais obras já foram concluídas e estão em fase de liquidação e 
entrega, quando ocorre a liberação de 50% dos valores retidos. 
Considerando que ainda possui valores a serem pagos, este acerto se 
procederá. 

359. Análise da manifestação: em que pese a unidade de controle interno 
ter constatado a falha em maio de 2015, a retenção deriva de cláusula contratual, 
vigente desde o início do contrato. A manifestação reporta que os devidos acertos 
serão realizados nas parcelas remanescentes a serem pagas nos Contratos nº 
16/2013 e 18/2013. Como trata-se de medida futura, não altera o achado.  

360. Recomendação: recomendar à UEGP que: a) aprimore os controles 
sobre os pagamentos feitos a fim de evitar a falta de retenção exigida no Contrato; e 
b) realize a retenção estabelecida pela Clausula 48.1 dos Contratos nº 16/2013 e 
18/2013. 

361. Achado 2.6: Contratação do consultor Sacha Reck por 
intermédio da empresa responsável pelo Serviço de apoio ao Gerenciamento ao 
PTU (ARCADIS-LOGUS) violou as normas contratuais de aquisição previstas na 
GN-2350-7, no tocante a “Conflito de interesses”. 

362. Critério: de acordo com as normas contratuais do contrato de 
empréstimo, somente as despesas que cumprirem todos os requisitos contratuais 
poderão ser consideradas elegíveis para fins de comprovação da aplicação de 
recursos na finalidade do Programa.  Essas normas são de aplicação obrigatória, nos 
termos do § 6º do art. 32 e § 5º do art. 42 da Lei nº 8666/93, e na Cláusula 4.01 
Disposições Especiais do contrato de empréstimo, nos casos de aquisições realizadas 
com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento.   

363. Análise e Evidência: a Comissão de licitação da Secretaria de 
Transportes teve o custeio de parte das despesas com consultoria advocatícia pago 
pela SAG (Arcadis Logos) com recursos do Contrato de Empréstimo 1957/OC-BR, 
com fundamento na cláusula 4.07 (b) do referido contrato. Um dos consultores 
especiais contratados pela SAG, a pedido da UEGP, foi o escritório de advocacia 
Sacha Reck.  

364. O citado consultor participou tanto da elaboração do projeto básico 
como do edital da Concorrência Pública nº 001/2011–ST, e também dos 
procedimentos de execução da licitação para renovação da frota de ônibus - apoiando 
técnica e juridicamente a comissão de licitação, inclusive com emissão de parecer que 
subsidiou a análise de recursos e o julgamento das propostas. 

365. Nos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras do 
exercício de 2013, os Auditores Independentes consideraram haver descumprimento 
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de normas de aquisição na referida contratação. Em síntese as falhas apontadas 
eram:  

155. Considerando as informações ora apresentadas, esta auditoria possui 
entendimento divergente do Mutuário quanto ao cumprimento das normas 
contratuais do empréstimo, relativas a essa contratação, haja vista os 
seguintes fatos: 

a) O Mutuário admite que a seleção de consultores foi feita em outro 

Acordo de Cooperação Técnica, e que tais consultores especiais não 

passaram por processo seletivo no Contrato de Empréstimo 1957/OC-BR; 

b) O Mutuário reconhece que o contrato firmado para custear as 

despesas com consultorias do processo de licitação da renovação da frota 

havia sido encerrado. 

c) Os diferentes objetos do Acordo de Cooperação Técnica e do Contrato 

de Empréstimo 1957/OC-BR demonstram que uma seleção de consultores 

realizadas em um não poderia ser aproveitada pelo outro. Objetos distintos 

devem gerar processos seletivos e contratações distintas; 

d) O Plano de aquisições não previa tal contratação, nem alocação de 

recursos para renovação da frota de ônibus; 

e) O objeto do contrato do Serviço de Apoio ao Gerenciamento do PTU 

(Contrato entre Mutuário e a Arcadis-Logos)  não previa contratação de 

consultores especiais para apoio a licitações que não se encontravam no 

Plano de Aquisições; 

f) Os fundamentos contratuais apresentados pela Secretaria de 

Transporte não são suficientes para permitir a contratação de despesas não 

previstas no plano de aquisições; 

g) Não foi encontrado nos autos manifestação formal de não-objeção por 

parte do BID quanto ao aproveitamento dos mencionados consultores no 

Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR; 

h) A ação popular retrocitada apresentou fatos e reconheceu a existência 

de conflito de interesses na subcontratação do escritório Sacha Breckenfeld 

Reck e da empresa Logit Engenharia Ltda; 

156. Desta forma, no tocante à participação do escritório Sacha Breckenfeld 
Reck e da empresa Logit Engenharia Ltda na elaboração do edital e no apoio 
à comissão de licitação para renovação da frota, s.m.j. essa auditoria entende 
ter havido violação ao disposto no art. 9º  e §§ 5º do art. 42 da Lei 8666/93, 
bem como do disposto no ítem 1.9 da GN-2350-7 das normas do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID, que tratam de conflito de 
interesses, em desacordo portanto com as normas contratuais previstas no 
Contrato de Empréstimo 1957/0C-BR e nas normas nacionais retrocitadas. 

366. Quanto ao fato relacionado a conflito de interesses (alínea h), a 
ressalva havia sido registrada em 2013 baseada nas evidências da decisão judicial 
cautelar, a qual foi proferida no âmbito da Ação Popular nº 2013.01.1.092892-0. 

367. Dessa forma, concluiu-se à época que essa contratação violava as 
normas específicas do contrato de empréstimo, mormente o item 1.9 da GN-2350-74, 
que trata de conflito de interesse. Por consequência, havia violação do § 5º do art. 42 

                                                 

 

e-DOC CC308A11-e
Proc 32174/2015

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CC308A11

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=CC308A11
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=&filter[anoproc]=2015


 Tribunal de Contas do Distrito Federal 
 

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras de 2015 - Contrato de Empréstimo BID nº 1957/OC-BR  

 

 

64 
 

e do art. 9º da Lei 8.666/93. O assunto também já estava sendo tratado no âmbito de 
controle externo pelo Processo TCDF nº 12086/2011.  

368. Quanto a essas falhas apontadas em 2013, a auditoria realizada nas 
demonstrações financeiras de 2014 (Processo 28563/14-e-DOC 71D3068F) analisou 
os novos esclarecimentos apresentados pela UEGP em relação aos fatos arrolados 
nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, concluindo que as falhas e respectivas 
pendências do exercício anterior haviam sido superadas, conforme transcrição a 
seguir:   

 “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 renovação da frota é parte dos objetivos do programa, bem 
como é um dos compromissos assumidos pelo Distrito Federal (Mutuário) 
perante o Banco.” 

369. Quanto à alínea “h”, relativa a conflito de interesses, a decisão judicial 
proferida no âmbito da Ação Popular nº 2013.01.1.092892-0, que fundamentava a 
ressalva apontada por estes Auditores em 2013, foi revogada por Decisão do e. 
TJDFT.   

370. Assim, à época, como não havia outras informações e documentos 
que fossem do conhecimento dos auditores que justificassem a manutenção da 
ressalva do exercício anterior, estes Auditores concluíram por registrar o fato em 
“Parágrafo de Incerteza” nas demonstrações financeiras de 2014, nos termos da NBC 
TA 706, conforme transcrição a seguir: 

“72. Também trazem incerteza quanto aos prejuízos causados e sobre os 
valores a serem deduzidos dos investimentos acumulados do Programa e 
eventualmente também no fluxo de caixa do Programa, nos termos na NBC 
TA 706, os seguintes fatos: 

a) Incerteza decorrente de despesas de consultoria com a SAG, por 
subcontratação de serviços para apoio à licitação da renovação da frota de 
ônibus do transporte urbano que estão sendo questionadas pelo Tribunal de 
Contas do Distrito Federal e pelo Poder Judiciário em Ação Civil Pública e em 
Ação Popular: (Ação Popular nº 2013.01.1.092892-0, Ação Civil Pública nº 
2013.01.1.137964-2 e Processo TCDF nº 12086/2011). Esses três processos 
tratam de apuração de denúncias e irregularidades ocorridas na licitação e 
nos serviços de consultoria de apoio custeadas com recursos do Contrato de 
Empréstimo BID 1957/OC-BR. 

371. Ocorre que, após o envio do Relatório dos Auditores Independentes 
sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2014 ao Mutuário e ao BID, 
chegou ao conhecimento da Divisão de Auditoria de Programas e de Recursos 

e-DOC CC308A11-e
Proc 32174/2015

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CC308A11

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=CC308A11
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=&filter[anoproc]=2015


 Tribunal de Contas do Distrito Federal 
 

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras de 2015 - Contrato de Empréstimo BID nº 1957/OC-BR  

 

 

65 
 

Externos do TCDF o Ofício nº 445/2015 – 2ª PRODEP, do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios, o qual relatava fatos e encaminhava documentos que não eram 
de conhecimento desses Auditores na época de elaboração do retrocitado Relatório. 

372. O Ministério Público encaminhou também cópia da procuração “ad 
judicia”, datada de outubro de 2012, que comprova o vínculo de Sacha Reck com a 
empresa Auto Viação Marechal LTDA, com outorga de poderes para representá-la 
jurídica e extrajudicialmente.  

373. Essa prova documental trazida ao conhecimento destes Auditores 
independentes constitui fato relevante à luz das normas relativas à auditoria 
independente, que não era conhecido na ocasião da elaboração dos respectivos 
pareceres sobre as demonstrações financeiras do exercício anterior (2014). 

374. No entendimento destes Auditores, esses fatos novos teriam o 
condão de alterar aspectos relevantes do Relatório dos Auditores Independentes 
emitido no exercício anterior e destas demonstrações ora auditadas, sobre as 
conclusões emitidas a respeito dessas despesas com serviços de consultoria com o 
Escritório Sacha Reck, pagas com recursos do contrato de empréstimo. 

375. Dessa forma, em consonância com a ISSAI 1560 e em cumprimento 
ao item “Fraude e Corrupção” da GN-2350-7, que postula que deve ser dada ciência 
à Administração e ao BID sobre eventuais atos suspeitos de fraude ou corrupção, os 
fatos foram comunicados à UEGP, por meio da  Nota de Auditoria nº 2 - Proc. 
15580/2015, indagando se essa pretendia alterar as demonstrações financeiras para 
adequá-las aos novos fatos. A UEGP, por sua vez, encaminhou Ofício nº 291/2015 ao 
BID, dando ciência do ocorrido. 

376. Tal Nota solicitou também esclarecimentos e manifestação do gestor 
acerca do assunto, bem como a identificação de todos os serviços e pagamentos 
efetuados ao Escritório Sacha Reck. A manifestação da UEGP e respectivos 
esclarecimentos são registrados a seguir. 

 Manifestação da UEGP: os esclarecimentos integrais apresentados 
constam como anexos deste Relatório (Anexo C).  

377. Em síntese, como justificativa ao conflito de interesses, a UEGP/PTU 
apresentou, dentre outras razões, parecer emitido por Marçal Justen Filho favorável 
ao consultor e informou que havia documentos que ligavam o referido consultor 
apenas ao Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano de Passageiros de 
Curitiba e Região Metropolitana – SETRANSP. Alega que essa contratação era 
restrita a ações judiciais de direito coletivo e homogêneo e que a PGDF não viu 
desconformidade na atuação do consultor, e que causas pretéritas não afetam a 
legitimidade da contratação. Sustenta ainda o fato de a licitação ter sido a de menor 
preço, situação que não deixaria margem para levantar suspeita da atuação das 
empresas.   

378. Alegou também que, ao contratar advogados especializados, é 
natural que em algum momento tenham prestado serviços a empresas de transporte, 
e que isso não gera vínculo eterno, amplo e irrestrito com tais empresas. Alega 
também que impedir a prestação de serviço de advogado fere o direito de “exercer 
com liberdade, a profissão em todo o território nacional” previsto no Estatuto da OAB.  
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379. Em resposta à versão preliminar deste Relatório, a UEGP apresentou 
os seguintes comentários: 

“Consideração: subcontratação realizada em conformidade com as cláusulas 
do Contrato nº 025/2008 – Serviços de Apoio ao Gerenciamento (SAG), mais 
especificamente com as cláusulas 2.6 (a) e (b) – Modificações ou emendas, 
3.7 – Atividades da Empresa Consultora que requerem a aprovação prévia 
do Contratante e 4.1 – Pessoal da Empresa Consultora e Subconsultores, 
aderente às normas do BID e ao Contrato de Empréstimo 1957/OC-BR. Cabe 
rememorar que anteriormente à subcontratação da subconsultoria do 
Escritório Sacha Reck, já havia sido firmado, em 2010, o Acordo de 
Cooperação Técnica ATN/OC-11243-BR, entre o BID e o Distrito Federal, 
durante o qual foram pagos pelo Banco os serviços prestados de consultoria 
no âmbito desta Cooperação, mediante contrato firmado entre o BID e o 
consórcio Logit-Logitrans (Anexo III.a). O Dr. Sacha Reck integrava, como 
consultor legal e jurídico, a equipe do consórcio em questão (Anexo III.d). 
Dentre os produtos resultantes da referida Cooperação Técnica, estão a 
Concepção do Modelo Operacional e a Versão Preliminar do Edital de 
Concessão 01/2011-ST. 

Consideração: Como informado anteriormente, os trabalhos foram iniciados 
no âmbito da Cooperação ATN/OC-11243-BR (Apoio à Implementação do 
Programa de Transporte Urbano do DF), conforme se verifica nas 
comunicações ao Representante do BID por meio do Ofício nº 723/2011-
GAB/ST, de 26/10/2011, e Ofício nº 1072/2011-GAB/ST, de 9/12/2011, com 
encaminhamento de revisões do Plano de Trabalho, além de carta do 
Consórcio Logit-Logitrans encaminhada ao BID em 9/12/2011 (Anexo III.a). 
No âmbito da Cooperação Técnica foi realizado todo o trabalho de concepção 
do novo modelo de transporte público coletivo de passageiros (STPC/DF), 
resultando na versão preliminar do edital da Concorrência Pública nº 01/2011-
ST (Anexo III.e). 

Concomitante à fase final da Cooperação Técnica, deu-se prosseguimento 
aos trabalhos, por meio de subcontratação do consórcio Logit-Logitrans, 
resultando no projeto básico, no modelo financeiro e na versão final do Edital 
de Concessão nº 01/2011-ST (versão publicada em março/2012), além do 
apoio técnico e jurídico na fase interna. Posteriormente, após a primeira 
publicação do edital, foram subcontratadas a Logit Engenharia Consultiva e 
o Escritório Sacha Reck, dando seguimento aos trabalhos originados na 
Cooperação Técnica, contando com o mesmo quadro de especialistas. A 
Logit, subcontratada para o apoio técnico à análise das propostas recebidas 
pela Licitação da Concorrência 01/2011-ST e, o Escritório de Advocacia, 
para prestar consultoria e assessoria especializada nas áreas de 
licitações e concessões de serviços públicos de transporte coletivo de 

passageiros. (grifo nosso) 

Consideração: A UEGP desconhecia este eventual conflito de interesse, pois 
o que consta evidenciado é que o vínculo à época da licitação não se dava 
com uma das empresas concorrentes, especificamente, mas com o Sindicato 
SETRANSP.   

Consideração: A realidade factual independe de manifestações do Poder 
Judiciário, pois está cabalmente retratada nos autos. Na mencionada 
Auditoria, relativa ao exercício de 2014, a UEGP esclareceu as pendências 
relativas a exercícios anteriores (mediante Ofício 251/2014-UEGP/ST, de 
3/12/2014, em resposta à NA nº 7 – Processo 28563/2014-e), incluindo a 
subcontratação da subconsultoria em questão. O próprio Relatório dos 
Auditores Independentes sobre as demonstrações de 2014 acolhe e 
reconhece as considerações/ explicações prestadas pela UEGP, conforme a 
seguir: 
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“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 renovação da frota é parte dos objetivos do programa, bem 
como é um dos compromissos assumidos pelo Distrito Federal (Mutuário) 
perante o Banco. 

Por fim, conclui quanto a esse assunto: 

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 

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. 
(grifo nosso) 

Salienta-se que houve subcontratação, e não contratação, de subconsultores 
no curso da Concorrência nº 01/2011-ST, no âmbito do PTU/DF, dentro das 
normas preconizadas pelo BID, das cláusulas do Contrato de Empréstimo 
1957/OC-BR e do Contrato nº 025/2008-ST.  

Consideração: O Relatório dos Auditores Independentes sobre as 
demonstrações de 2013 já trazia em seu conteúdo os fatos contidos na Ação 
Popular nº 2013.01.1.092892-0, dentre os quais a suspeita de vínculo entre 
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o consultor e uma das empresas licitantes, conforme transcrição parcial a 
seguir: 

“152. A decisão judicial proferida na Ação Popular nº 2013.01.1.092892-0, 
em tramitação na 1ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em caráter 
liminar, suspendeu contratos de renovação de frota de duas bacias e 
apresentou inúmeros fatos que podem configurar conflito de interesses. A 
decisão foi proferida nos seguintes termos: [...]” 

Consideração: a manifestação acima não reflete o inteiro teor do Ofício 
290/2015 UEGP/SEMOB (Anexo III.c), de 06/07/2015, enviado aos Auditores, 
em atenção à NA nº 2 do Processo 15580/2015 (processo posteriormente 
cancelado por determinação do BID, em função da prorrogação do PTU/DF). 
Concomitantemente, foi enviada ao BID cópia do referido Ofício, com 
respectivos anexos, por meio do Ofício 291/2015 (Anexo III.c). Reiteramos, 
portanto, os esclarecimentos emitidos à época. 

Consideração: a subcontratação do Escritório ocorreu em conformidade às 
normas preconizadas pelo BID, às cláusulas do Contrato de Empréstimo 
1957/OC-BR e ao Contrato nº 025/2008-ST, este último firmado com a não 
objeção do BID. Houve total transparência no processo, sendo que foram 
realizadas várias tratativas com o Banco no sentido de prorrogar o Acordo de 
Cooperação Técnica ATN/OC-11243-BR, visando dar prosseguimento aos 
trabalhos iniciados e concluí-los com a modernização do STPC/DF (Anexos 
III.a e III.d). O prazo concedido pelo Banco, contudo, se restringiu a março de 
2012, acrescido de US$ 44.325,00, conforme segundo aditivo do contrato 
firmado entre o BID e o consórcio Logit-Logitrans (Anexo III.a). Por isso, 
partindo de orientação do próprio Banco, a solução para que os trabalhos não 
sofressem interrupção, ou mesmo se perdessem, como tanto ocorre na 
administração pública, foi a subcontratação das subconsultorias prestadas no 
âmbito da ATN/OC-11243-BR, representadas pelo corpo técnico da Logit e 
do corpo jurídico do Escritório Sacha Reck; conforme já constava nos 
Esclarecimentos nº 2 – Anexo A, do Ofício nº 251/2014-UEGP/ST, de 
03/12/2014, em atenção à NA nº 7 – Proc. 28563/2014-e (Anexo III.b). Não 
houve, portanto, objeção do BID, muito pelo contrário, já que emitiu anuência 
tanto para o Segundo Termo Aditivo ao Contrato 025/2008-ST, com as horas 
necessárias de subconsultoria, quanto para os pagamentos realizados 
referentes aos serviços subcontratados. Neste caso, podem ser também 
verificadas as justificativas de desembolso apresentadas e aprovadas pelo 
Banco, e auditadas nos exercícios 2012 e 2013, contendo as horas e valores 
correspondentes aos serviços em questão. 

Quanto à afirmação de que a UEGP não discordou da “existência da 
contratação do Escritório Sacha Reck por empresas de transporte que 
participaram da licitação retromencionada”, insta esclarecer que este fato 
ainda está sendo apurado por meio de processo judicial, não havendo, 
portanto, decisão final que nos leve a alterar nosso posicionamento de que 
não tenha ocorrido conflito de interesses. 

Consideração: o fato da prestação de serviços à SETRANSP concomitante 
ao processo licitatório da Concorrência nº 01/2011 ainda está sendo apurado 
por meio de processo judicial, não havendo, portanto, decisão final que nos 
leve a alterar nosso posicionamento de que não tenha ocorrido conflito de 
interesses. Relembramos, ainda, que a concepção do modelo e a versão 
preliminar do edital foram elaboradas no âmbito da Cooperação Técnica 
ATN/OC-11243-BR, por meio de contrato firmado entre o BID e o Consórcio 
Logit-Logitrans (Anexo III.a). 

Consideração: Esclarecimentos com relação ao eventual conflito de 
interesses foram enviados aos Auditores por meio do Ofício 290/2015 
UEGP/SEMOB (Anexo III.c), de 06/07/2015.  
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Acrescemos, ainda, que o eventual vínculo entre o Dr. Sacha Reck e a 
SETRANSP teria se estabelecido em outubro/2012, conforme 
documentação inserta nos Anexos III e IV ao Ofício 290/2015 
UEGP/SEMOB (Anexo III.c), ou seja, posteriormente à subcontratação 
dos subconsultores do consórcio Logit-Logitrans (janeiro/2012) e do 

Escritório Sacha Reck (abril/2012). (grifo nosso - Auditores) 

Consideração: a própria contratação do consórcio Logit-Logitrans, pelo BID, 
no âmbito da ATN/OC-11243-BR, segundo o entendimento acima (parágrafo 
240), não poderia ter sido efetuada, pois a equipe-chave incluía o Dr. Sacha 
Reck. 

A opinião dos Auditores, de que “O próprio parecer e a UEGP reconhecem 
tais vínculos anteriores de Sacha Reck com empresas de transporte que 
participavam da licitação”, não prospera, pois o parecer trata em tese de 
situação hipotética, que mesmo ocorrendo, não se configuraria conflito de 
interesses. A UEGP, também, em nenhum momento se manifesta nesse 
sentido, de que reconhece haver tais vínculos. Pelo contrário, ao se 
manifestar sobre o caso concreto, o parecer do Prof. Marçal conclui, em um 
dos trechos:  

VI.4 – Síntese:   

136. No caso concreto, não houve indicação de desvio de conduta na atuação 
dos sócios da Consulente. As acusações foram produzidas depois de 
encerrado o certame e se fundaram apenas na pretensa existência de 
vínculos profissionais (grifo nosso) anteriores entre os advogados e 
empresas de algum modo relacionadas a algumas das vencedoras da 
licitação. Não houve a indicação de qualquer prática reprovável que tivesse 
permitido vantagens indevidas em favor dos licitantes vencedores. 

A UEGP ratifica, portanto, que não há evidências que levem a concluir pela 
existência de vínculos entre o Dr. Sacha Reck e empresas licitantes, à época, 
e que se configurem como conflitos de interesse. 

Consideração: a equipe da Logit-Logitrans contratada pelo BID, no âmbito 
da Cooperação ATN/OC-11243-BR, integrou as consultorias subcontratadas 
a posteriori no âmbito do contrato 025/2008 (Anexo III.d). Não houve, 
portanto, qualquer objeção do Banco, inclusive relacionada a eventuais 
conflitos de interesse. Pelo contrário, ao selecionar os consultores, o BID 
confirmou a análise e cumprimento dos critérios estabelecidos no processo 
de seleção, e seguramente, nas Políticas para Seleção e Contratação de 
Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
GN 2350-7, superando as ilações da Auditoria.  

Em outro momento, ao firmar o Segundo Termo Aditivo ao Contrato 
025/2008, o BID se manifestou favorável à execução dos serviços 
subcontratados ao emitir a sua não objeção (CBR-3167/2012, 10/09/2012). 
Em reuniões com o Banco, os especialistas daquela Instituição eram sempre 
mantidos informados sobre os serviços subcontratados de apoio à 
Concorrência 01/2011, no âmbito do Programa, como pode ser observado 
nos próprios relatórios de andamento do PTU/DF, a partir de fevereiro de 
2012, bem como nos relatórios de medição dos Serviços de Apoio ao 
Gerenciamento (Contrato 025/2008-ST). 

Mantemos, portanto, o entendimento de que a citada subcontratação se deu 
em exata conformidade às Políticas do BID.  

Consideração: a UEGP desconhecia este eventual conflito de interesse, pois 
o que consta evidenciado é que o vínculo à época da licitação não se dava 
com uma das empresas concorrentes, especificamente, mas com o Sindicato 
SETRANSP.  Não há uma decisão final sobre o assunto, de mérito e 
transitada em julgado, ou seja, está tramitando em processos na esfera 
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judicial. A decisão judicial no sentido de anular a Concorrência 01/2011-ST e 
de promover nova licitação em 6 meses (Processo 2013.01.1.092892-0), 
ainda se deu no Juizado de 1ª Instância, cabendo portanto recursos da 
defesa, o que está em curso. 

Consideração: sobre os demais parágrafos, nº 253 ao nº 260, entendemos 
que as considerações tecidas ao longo deste documento já esclarecem os 
pontos levantados.” 

380. Análise da manifestação: cabe esclarecer que o objeto de exame é 
exclusivamente o fato de consultor do Sacha Reck ter sido contratado e pago com 
recursos do financiamento do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR, por intermédio 
da gerenciadora do programa (Arcadis LOGOS), na Concorrência Pública nº 1/2011-
ST, em situação de conflito de interesses. 

381. Os demais fatos foram analisados e considerados superados no 
último Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações do PTU, para 
efeito de cumprimento de normas de auditoria independente.   

382. Quanto à informação da UEGP de que os trabalhos foram iniciados 
no âmbito da Cooperação ATN/OC-11243-BR (Apoio à Implementação do Programa 
de Transporte Urbano do DF), importa ressaltar que não cabe a esta auditoria 
manifestar-se sobre despesas custeadas com outros contratos de cooperação 
técnica, mas tão somente em relação aos investimentos com recursos do Contrato de 
Empréstimo nº 1957/OC-BR. 

383. Preliminarmente, importa destacar que a UEGP/PTU não discordou 
quanto à ocorrência da contratação com recursos do BID, nem quanto à existência da 
contratação do Escritório Sacha Reck por empresas de transporte que participaram 
da licitação retromencionada.  Portanto, a presente análise será feita apenas em 
relação ao conflito de interesses. 

384. De acordo com informações dos autos do processo de aquisição e de 
pagamento da SAG (ARCADIS-LOGOS), informações da UEGP/PTU e documentos 
relativos aos processos de controle externo no TCDF (nº 5964/2015 e 12086/2011), 
bem como nos processos judiciais e na sentença que anulou a licitação para 
renovação da frota de ônibus, o consultor Sacha Reck teria exercido diversas 
atribuições nessa concorrência, inclusive de consultoria para elaboração do edital de 
licitação e para julgamento de propostas dos licitantes, entre outras.  

385. Anteriormente e também concomitantemente a realização de 
atividades de consultoria financiadas pelo BID junto à SAG, tal consultor também 
prestou serviços à SETRANSP e à Auto Viação Marechal LTDA, tendo esta última 
participado do certame da referida concorrência pública. 

386. No entender destes auditores, a realização de atividades de 
consultoria na elaboração de edital de concorrência pública e análise de julgamento 
de propostas apresentadas pelos licitantes não é compatível com a representação 
judicial e extrajudicial de empresa de transporte participante do respectivo certamente, 
o que, nos termos da GN-2350-7, norma que orienta as contratações no âmbito de 
contratações financiadas pelo BID, configura conflito de interesse.  

387. A fim de rebater essa constatação, a UEGP elenca parecer favorável 
de renomado escritor e palestrante sobre o assunto. Tal parecer não é vinculante e foi 
elaborado posteriormente à contratação, em 15.7.2013.  Além disso, apresenta 
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apenas opinião de um dos muitos pareceristas existentes, não obstante seja 
destacado em questões de licitação. Quanto ao mérito dos argumentos apresentados 
no referido parecer, não são suficientes para superar o fato de haver comprovados 
vínculos comerciais do consultor com empresas de transporte, situação que viola 
normas expressas do item 1.9 da GN-2350-7. 

388. Quanto à alegação que os vínculos contratuais tratavam apenas de 
defesa de direitos coletivos homogêneos, tal tese não contesta a relação contratual 
havida entre o consultor Sacha Reck com empresas de transporte que participavam 
da licitação. O próprio parecer e a UEGP reconheceram esses vínculos anteriores de 
Sacha Reck com empresas de transporte que participavam da licitação, o que viola 
as normas de contratação de consultores do BID. 

389. Importa ressaltar que a UEGP informou que desconhecia esses 
vínculos no momento da contratação do referido consultor.  

390. Acerca da alegação de que causas pretéritas não afetam a 
legitimidade da contratação, tal afirmação não encontra amparo nas normas 
contratuais do contrato de empréstimo, pois violam expressamente o item 1.9 das 
Políticas da GN-2350-7, in verbis: “não poderão ser contratados consultores para a 
execução de tarefas que conflitam com obrigações atuais ou assumidas 
anteriormente com outros clientes”.  

391. O referido dispositivo ainda alerta para o caráter geral da regra e para 
o caráter proibitivo da contratação com conflito de interesse: 

Sem limitação do caráter geral do preceito exposto acima não 
deverão ser contratados consultores que se enquadrem nas situações 
descritas a seguir: (b) Conflito entre serviços de consultoria distintos: 
Os consultores (incluindo seus funcionários e subconsultores) e 
quaisquer de seus associados estarão impedidos de serem 
contratados para executar qualquer tarefa que, por sua natureza, 
possa conflitar com outro serviço executado pelos mesmos. 

392. O argumento de que a contratação do consultor especial objetivava 
dar agilidade e consistência técnica e legal à licitação também deve ser refutado, uma 
vez que a contratação do consultor Sacha Reck foi um dos relevantes motivos para a 
anulação da Concorrência da renovação da frota de ônibus do Distrito Federal, ação 
extremamente relevante para a implantação do Programa de Transporte Urbano 
prevista na cláusula 4.07 (b) do Contrato de Empréstimo. 

393. Sobre o fato, a Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal 
proferiu sentença judicial na Ação Popular objeto do Processo 2013.01.1.092892-0, 
cuja sentença condenou o Distrito Federal a anular a concorrência que renovou a frota 
de ônibus do Distrito Federal.  

“Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial, extingo o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, c/c art. 
11/LAP, para acolher parcialmente o pedido inicial (item "e" do pedido de fls. 
39), de forma a decretar a invalidade da concorrência pública nº 01/2011, da 
Secretaria de Transportes do Distrito Federal, a contar de 180 dias, na forma 
da fundamentação acima.  

394. Outras duas ações judiciais continuam em andamento a de nº 
2015.01.1.008018-8 (Ação Penal) e nº 2015.01.1.048070-5 (Ação de Improbidade 
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Administrativa), nas quais os agentes públicos e privados respondem pela acusação 
de cometerem irregularidades na licitação para renovação da frota de ônibus.  

395. Dessa forma, ficou demonstrado também que a contratação não 
agilizou o trâmite da licitação, pelo contrário, tornou-se causa da anulação da 
concorrência, o que poderá colocar o sistema de transporte público urbano em grave 
situação do ponto de vista técnico e jurídico, comprometendo a eficiência e a 
qualidade desses serviços e a confiança da sociedade na gestão pública do Distrito 
Federal.  

396. Não se pode perder de vista que a principal finalidade das regras de 
conflito de interesse é o fato de que, se o princípio básico da confiança no setor público 
for afetado, a confiança na reputação e na integridade do governo e das instituições 
públicas é abalada. Por isso, não prospera também a alegação de que não houve a 
indicação de qualquer prática reprovável que tivesse permitido vantagens indevidas 
em favor dos licitantes vencedores, razão pela qual não se pode afirmar a existência 
de conflito de interesses.  

397. Cabe ressaltar que a manutenção da confiança é essencial para as 
organizações públicas, governos e os agentes públicos5. Sempre que houver conflito 
entre interesses privados e públicos, este deve sempre ser resolvido em favor do 
interesse público, contudo, não foi isso que ocorreu nesse caso.  

398. O conflito beneficiou o consultor na medida em que prestou serviços 
a dois polos, público e privado, sendo duplamente remunerado, e também aumentou 
sensivelmente o potencial de algumas empresas de transporte serem beneficiadas 
ilegal e indevidamente no processo de licitação.   

399. O conflito não se configura na comprovação de irregularidades, e sim 
na inobservância de regras que foram feitas para impedir as contratações que 
pudessem levar a ocorrência de irregularidades ou comprometer a confiança nas 
decisões e na isonomia dos processos de concorrência. As regras sobre conflito de 
interesses são preventivas e de cumprimento obrigatório, nos termos da GN-2350.  
Todavia, as provas judiciais utilizadas na sentença judicial que anulou a concorrência 
assessorada pelo citado consultor depõem em desfavor dor argumentos apresentados 
pela UEGP.  

400. O principal elemento caracterizador do conflito de interesses no caso 
concreto é a situação do agente ser contratado com duplos interesses, públicos e 
privados, o que está comprovado por meio de documentos hábeis, válidos e que a 
UEGP não questionou a existência.  Esse conflito torna-se mais grave quando se 
constata que a empresa Auto Viação Marechal LTDA não apenas participou, como 
também venceu o Lote nº 4 da Concorrência Pública nº 1/2011. 

401. Em relação ao argumento de a PGDF não ter visto desconformidade 
na atuação do consultor, trata-se de documento em que a PGDF manifesta-se 
judicialmente perante o TJDFT em defesa do Distrito Federal. O Poder Judiciário já 
decidiu que os argumentos apresentados são insuficientes para justificar a referida 
contratação e que foi um dos principais motivadores da anulação da licitação. 
Ressalte-se ainda que os pareceres administrativos da PGDF que vinculam os 

                                                 
5 Manual do Participante: Prevenção e Resolução de conflito de interesses – Controladoria-

Geral da União.pg.7.  
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processos de aquisição devem ser emitidos e cumpridos antes da contratação, o que 
não ocorreu no caso concreto. Portanto, não procedem as alegações apresentadas.  

402. Em relação ao argumento relativo ao fato de a licitação ser de menor 
preço impedir a ocorrência de conflito de interesses, também não procede. A SEMOB 
reconheceu que o consultor, apesar de ter vínculos comerciais com empresas de 
transporte, foi contratado anteriormente à realização da licitação. Reconhece que o 
referido consultor participou desde os primeiros momentos em que foi elaborado o 
termo de referência, o que motivou sua nova contratação no auxílio à comissão de 
licitação, situação clara de conflito entre interesses públicos e privados, pois alcança 
procedimentos que antecederam a própria modalidade de menor preço. A UEGP 
relata que o citado consultor participou da “Concepção do Modelo Operacional e a 
Versão Preliminar do Edital de Concessão 01/2011-ST.” Ademais, o resultado da 
análise dos argumentos anteriores e das normas contratuais também ratifica 
expressamente o caráter de conflito de interesses nessa situação. 

403. Quanto à alegação de que é natural que advogados especializados 
tenham em algum momento prestado serviços a empresas de transporte, e que isso 
não gera vínculo eterno, amplo e irrestrito com tais empresas, também não prospera 
porque a GN-2350-7 veda vínculos anteriores e ainda recomenda a inclusão de 
cláusulas que impeçam a atuação do consultor em atividades de conflito após a 
contratação, durante determinado tempo. Em relação à outra afirmação, o fato de ser 
natural não significa ser legal, moral e legítima tal situação.   

404. Não se pode ignorar que o mercado não possui apenas o citado 
escritório de advocacia, e escritórios de outros estados que não têm vínculos com 
empresas que participariam da licitação poderiam e deveriam ser consultados sobre 
a possibilidade de prestarem consultorias, mediante declaração expressa de que não 
tinham vínculos com essas empresas, exigindo renúncia imediata da contratação 
como consultor no momento em que empresas com que tiveram algum vínculo 
comercial ingressassem na licitação, seja de forma direta ou indireta.  Tal cautela não 
ocorreu nem por parte da UEGP, nem por parte do citado consultor, que não cumpriu 
as normas contratuais e legais retrocitadas a que estava sujeito.  

405. Por fim, quanto à alegação de que impedir a prestação de serviço de 
advogado fere o direito de “exercer com liberdade, a profissão em todo o território 
nacional” previsto no Estatuto da OAB, é preciso ressaltar que não há direito absoluto 
na Constituição Federal, de modo que, apesar da relevância indiscutível da função de 
advogado, todos, inclusive os advogados, estão sujeitos à Lei. 

406. Além disso, nenhum advogado é obrigado a prestar serviços 
respeitando as regras contratuais do empréstimo, haja vista que este poderia ter 
declinado da contratação. Ao aceitar ser contratado, prestar os serviços e ser 
remunerado de acordo com essas regras, o consultor aceitou de forma expressa ou 
consentida submeter-se voluntariamente às normas de aplicação obrigatória, nos 
termos do § 6o do art. 32 e § 5º do art. 42 da Lei nº 8666/93, e na Cláusula 4.01 das 
Disposições Especiais do contrato e GN-2350-7, aplicáveis aos casos de aquisições 
realizadas com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

407. Este fato comprovado pela procuração assinada pelo referido 
Escritório, e também reconhecido pela UEGP/PTU, por si só, é suficiente para a 
caracterização do conflito de interesses, haja vista que os serviços prestados às 
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empresas de transporte e de consultoria à SEMOB trataram de serviços similares de 
advocacia especializada na área de transporte, contudo com objetivos divergentes. 
Com esse conflito, o consultor especial teria de escolher a quem atender, na medida 
em que não seria possível beneficiar o interesse público e o privado de forma 
satisfatória. 

408. Deu-se assim o conflito de interesses com o consultor, assessorando 
os julgadores da comissão de licitação e com vínculos comerciais com a empresa 
Auto Viação Marechal LTDA e SETRANSP, o sindicado que representava as 
empresas de transporte.  

409. No tocante às alegações da UEGP de que “as acusações foram 
produzidas depois de encerrado o certame e se fundaram apenas na pretensa 
existência de vínculos profissionais (grifo UEGP) anteriores entre os advogados e 
empresas de algum modo relacionadas a algumas das vencedoras da licitação”, cabe 
destacar que o fato dos vínculos serem conhecidos apenas posteriormente, não torna 
legal a contratação de consultor que estava impedido à luz da GN-2350-7.  Pelo 
contrário, aquisições irregulares muitas vezes são detectadas apenas posteriormente 
ao encerramento dos pagamentos, como é o presente caso.  

410. Quanto à afirmação de que “não houve, portanto, qualquer objeção 
do Banco, inclusive relacionada a eventuais conflitos de interesse”, a UEGP não 
encaminhou documentos que comprovem ter informado ao Banco que o citado 
consultor tinha vínculos comerciais com empresas de transporte que poderiam e 
estavam a participar da licitação para renovação da frota de ônibus do Distrito Federal, 
questionando especificadamente se o caso configurava ou não conflito de interesses. 
Assim, as informações apresentadas não permitem afirmar ou concluir que o Banco 
tenha dado não-objeção à contratação de consultor violando expressamente o 
disposto na GN-2350-7.   

411. Tal situação, além de ferir normas do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento -  BID expressas na 1.9 (b) GN-2350-7 e a Cláusula contratual 4.01 
das Disposições Especiais do contrato de empréstimo, fere também os Princípios 
Constitucionais da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade Administrativa, bem 
como os princípios da livre concorrência e da Isonomia (Igualdade) previstos na Lei 
8666/93. 

412. Ante o disposto, estes Auditores Independentes concluem que o 
montante das despesas realizadas com o pagamento do citado consultor, mediante 
contratação pela Arcadis-Logos (SAG do PTU), deixou de preencher os requisitos 
contratuais para elegibilidade dessas despesas, quantificadas em R$ 648.160,09 
(seiscentos e quarenta e oito mil, cento e sessenta reais e nove centavos de reais), 
equivalentes a US$ 314.323,29 (trezentos e quatorze mil, trezentos e vinte e três 
dólares e vinte e nove centavos), relativos a todos os pagamentos efetuados de 2011 
a 2013 a esse consultor. 

413. Consequentemente, entende-se que essas despesas perderam o 
requisito de elegibilidade ao serem detectadas irregularidades que se tornaram 
conhecidas no exercício de 2015, razão pela qual entende-se que essas despesas 
não devem integrar o Fluxo de Caixa e de Investimentos Acumulados dos 
demonstrativos financeiros do Programa, exceto nas Notas Explicativas para 
esclarecimento e conhecimento dos usuários dessas informações, sem prejuízo das 
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demais providências que o Banco entender cabíveis em relação à contratação e 
pagamento indevido com recursos do financiamento. 

414. Causa: informação da UEGP de que não havia impedimento à 
contratação do consultor. 

415. Efeito: compromete a confiança da sociedade na gestão pública, 
podendo colocar particulares em situação de vantagem ou privilegiar interesses 
particulares em detrimento do interesse público, o que fere princípios basilares da 
administração pública. 

416. Recomendação: à UEGP que: a) observe as normas de conflito de 
interesse expressas na GN-2350-7, tomando as medidas cabíveis para evitar e coibir 
tal ocorrência, em especial declaração expressa dos consultores sobre eventuais 
vínculos que possam configurar situações de conflito; b) realize consulta ao Banco 
quanto à aceitabilidade da elegibilidade dessas despesas, bem como esclarecimentos 
sobre os eventuais procedimentos contábeis e financeiros a serem adotados em 
relação a esses pagamentos efetuados ao consultor Sacha Reck,  relativos ao período 
de 2011 a 2013, no âmbito do Contrato nº 025/2008, no montante total de R$ 
648.160,09 (seiscentos e quarenta e oito mil, cento e sessenta reais e nove centavos 
de reais), equivalentes a US$ 314.323,29 (trezentos e quatorze mil, trezentos e vinte 
e três dólares e vinte e nove centavos, pela taxa de câmbio da data de pagamento). 

3. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA 

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 nos respectivos contratos? 

Resposta à Questão de Auditoria 

Exceto pelas situações elencadas nos achados a seguir, não chegou ao nosso 
conhecimento situações de execução de obras com preços incompatíveis com os 
de mercado ou de descumprimento de especificações contratuais.  

417. O Núcleo de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia – 
NFO/TCDF analisou pendências de ressalvas emitidas em auditorias anteriores e 
também inspecionou os Terminais de Ônibus de Samambaia Sul, Recanto das Emas 
I e Recanto das Emas II. 

418. O resultado analítico da fiscalização do Núcleo de Fiscalização de 
Obras e Serviços de Engenharia – NFO/TCDF foi submetido à manifestação do gestor 
por meio da Nota de Auditoria nº 12, a qual foi respondida pelo Ofício nº 158/2016 – 
UEGP/SEMOB.  

419. As principais falhas e irregularidades constatadas na execução de 
obras e serviços de engenharia com efeitos financeiros em 2015 foram, em síntese, 
as seguintes. 

420. Achado 3.1: 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 4/2014 – ST- Recanto das Emas I 
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e Contrato n.º 5/2014 – ST- Terminal Recanto das Emas II; conforme parágrafos 137 
a 180 do Relatório de Fiscalização de Obras de 2015 (Anexo B). 

421. Achado 3.2: não atendimento de critérios de acessibilidade, tais como 
ausência de piso direcional necessário nas áreas de circulação na ausência ou 
interrupção da guia de balizamento; 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; caixas no piso sem tampa, 
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 não possuíam puxador horizontal ou batente; 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; 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; Decisão TCDF n.º 6307/2012; princípios da igualdade, da 
dignidade da pessoa humana e da liberdade (Terminais Samambaia Sul, Recanto das 
Emas I e Recanto das Emas II), conforme parágrafos 275 a 306 do Relatório de 
Fiscalização de Obras de 2015 (Anexo B).  

422. Os desdobramentos desses achados constam do Relatório de 
Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (Anexo B), inclusive a manifestação 
do gestor e a respectiva análise. 

4. ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A REGISTRO, CONTROLE, 
MANUTENÇÃO E EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS COM 
RECURSO DO PROGRAMA 

Questão de Auditoria 

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

Resposta à Questão de Auditoria 

Exceto pelas situações elencadas nos achados a seguir, não chegou ao nosso 
conhecimento situações de registro, controle, manutenção e efetiva utilização dos 
bens adquiridos com recursos do Programa em desacordo com as disposições do 
Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR.  

A. Equipamentos de Monitoramento e Poluição de Ar e Sonora 

423. Achado 4.1 – A maior parte dos equipamentos de monitoramento 
de poluição de ar e sonora adquiridos com recursos do contrato de empréstimo 
não estão sendo utilizados de acordo com as finalidades do Programa. 

424. Critério: os equipamentos adquiridos com recursos do Programa 
devem ser utilizados de acordo com as finalidades acordadas na cláusula 6.03 das 
normas gerais do Contrato de Empréstimo nº 1957 OC/BR. 

425. Análise e Evidência: 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). 
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426. 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). 

427. Em 2014, os bens foram registrados (inventariados) pela SEMOB, 
com os respectivos números de tombamento, e depois foram cedidos ao IBRAM. 

428. Inspeção realizada na auditoria anterior apurou que havia 
equipamentos sem utilização. Em março de 2016, nova inspeção “in loco” no IBRAM 
foi realizada pelos auditores. Constatou-se que 12 equipamentos estavam alocados 
na Gerência de Monitoramento da Qualidade Ambiental e Gestão dos Recursos 
Hídricos (2º andar). No entanto, todos encontravam-se guardados no almoxarifado, 
sem efetiva utilização nos objetivos do programa. 

429. O gerente responsável relatou empreender esforços para dar efetiva 
utilização aos bens, reportando que alguns deles iriam ser alocados em campo em 
breve.  

430. A equipe de auditoria foi informada, no começo de abril de 2016, que 
4 equipamentos analisadores de pressão sonora (modelo SVAN955) estavam 
alocados na Gerencia de Almoxarifado e Patrimônio (GEALP), ainda sem efetiva 
operação. 

431. Foi relatado que outros 7 equipamentos desse mesmo modelo 
estariam alocados na Gerência de Fiscalização da Poluição Sonora e do Ar. Dentre 
eles, 2 apresentavam restrição de uso por ausência de software. Dessa forma, apenas 
5 deles estariam em plena utilização.  

432. A inspeção não detectou problemas de registro, controle ou 
manutenção desses bens. 

433. Em síntese, verificou-se que os seguintes equipamentos de 
monitoramento e poluição do ar e sonora ainda não estavam em efetiva utilização 
dentro dos objetivos do Programa, com a finalidade de compensação ambiental: 

a) 2 kits analisadores de pressão sonora (modelo SVAN) na 
Gerência de Fiscalização da Poluição Sonora e do Ar;  

b) 4 kits do mesmo modelo na Gerencia de Almoxarifado e 
Patrimônio;  

c) 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 3 Kits 
Analisadores de Pressão Sonora (modelo SVAN955) na Gerência 
de Monitoramento da Qualidade Ambiental e Gestão dos 
Recursos Hídricos. 

434. Por outro lado, apenas 5 Kits analisadores de pressão sonora (modelo 
SVAN) alocados na Gerência de Fiscalização da Poluição Sonora e do Ar estão em 
efetiva utilização. 
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435. Causa: falta de efetividade nas ações do IBRAM para colocar em 
operação efetiva os equipamentos postos à disposição das gerências do IBRAM. 

436. Efeito: caso os equipamentos adquiridos sejam mantidos 
armazenados, estes não terão atingido a finalidade da compensação ambiental, em 
desacordo com o compromisso assumido pelo Mutuário na cláusula 6.03 das Normas 
Gerais do Contrato de Empréstimo nº 1957 OC/BR. 

437. Além disso, ao descumprir os requisitos de elegibilidade das 
despesas, o Mutuário poderá ser obrigado a aportar mais recursos próprios para 
compensar essa perda de elegibilidade, comprometendo o custeio de outros serviços 
essenciais do Distrito Federal. 

438. Manifestação do gestor: não houve. 

439. Recomendação: recomendar ao IBRAM adotar as medidas 
necessárias para colocar em efetiva operação os bens adquiridos no âmbito do 
Programa, antes do seu término. 

B. Manutenção e Conservação de Obras do PTU 

440. Achado 4.2 – Obras em estado de manutenção e conservação 
deficiente e ausência de elaboração de Plano de Manutenção das obras 
financiadas com recursos do PTU. 

441. Critério: a Cláusula 4.02 do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR 
impõe compromissos ao Mutuário de zelar pelo bom estado de manutenção e 
conservação das obras compreendidas no Programa.  

442. O subitem 5.01 da Seção V do Anexo A daquele contrato define que 
o propósito da manutenção e conservação é o de manter as obras nas condições de 
operação em que se encontravam no momento da sua conclusão, dentro de um nível 
compatível de prestação de serviço a que se propunham.  

443. O usuário deve comprovar o alcance de tal propósito por meio de 
Relatório Anual de Manutenção, que deve ser elaborado de acordo com o disposto na 
Cláusula 4.02(b) e da Seção V do Anexo A do contrato de empréstimo. 

444. O referido relatório deve incluir plano de manutenção com o 
estabelecimento de prioridades para as atividades de manutenção e conservação a 
serem realizadas no exercício subsequente nas obras concluídas pelo Programa, 
conforme definido em cronograma (subitem 5.04 (d) da Seção V do Anexo A do 
Contrato de Empréstimo). Também está prevista no referido relatório uma avaliação 
do grau de execução do plano de manutenção estipulado no exercício anterior 
(subitem 5.04 (c) da Seção V do Anexo A do Contrato de Empréstimo). 

445. De acordo com a Cláusula 4.02(b), o Relatório de Manutenção deve 
ser apresentado anualmente pela UEGP até o término do primeiro trimestre de cada 
ano. 

446. Análise e Evidência: o Relatório de Manutenção de 2014 deveria ser 
apresentado até o dia 30.03.2015. No entanto, a UEGP postulou prorrogação de prazo 
por meio do Ofício Nº 077/2015 – UEGP/SEMOB, de 23.03.2015. O BID considerou 
que o Relatório de Manutenção apresentado no Ofício nº 132/2015 – UEGP/SEMOB, 
de 30.04.2015, atendeu aos requisitos da Cláusula 4.02(b), conforme CBR nº 
1705/2015, de 25.05.2015. 
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447. Em 2016, observamos que a solicitação de prorrogação de prazo se 
repetiu em relação ao encaminhamento do Relatório de Manutenção de 2015, uma 
vez que a UEGP tornou a pedir ao Banco, por meio do Ofício Nº 126/2016 – 
UEGP/SEMOB, o adiamento da apresentação do relatório, de 30.03.2016 para 
20.05.2016. 

448. Dessa forma, como o prazo pleiteado ultrapassa aquele acordado 
para o término desta auditoria, a análise será restrita ao Relatório de Manutenção de 
2014. 

449. O Relatório de Manutenção referente ao exercício de 2014 
contemplou as obras ilustradas no quadro abaixo, com o respectivo órgão 
responsável. 

Melhoria e Integração do Transporte Público Coletivo Órgão Responsável 

pela Manutenção e 

Conservação 

Obras na EPTG - Adequação Viária DER/DF 

Obras na EPTG - Obras Complementares I (grama, sinalização, 

defensas, drenagem) 

DER/DF 

Reforma de Terminais de Ônibus - Terminal Setor "O" - Ceilândia DFTRANS 

Abrigos e Estações de Transferência - Paradas de Ônibus (450 

abrigos) 

DFTRANS 

Melhoria da Segurança Viária para Transporte Motorizado e 

Não Motorizado 

Órgão Responsável 

pela Manutenção e 

Conservação 

Ciclovias - contrapartida NOVACAP (Plano Piloto: Eixo 

Monumental, Asa Sul - Quadras 200/400, Asa Norte - Quadras 

200/400 e Guará I) 

NOVACAP 

Tratamento de Local Crítico - Rua 07, Quadras 2 e Central - 

Sobradinho e Via Central I - Guará I 

NOVACAP 

Passarela para Pedestres e Ciclistas - Rod. DF-001 (EPCT) - 

entre DF-075 (EPNB) e BR-060 

DER/DF 

Equipamentos de monitoramento da poluição do ar e sonora IBRAM 

 

450. O Relatório de Manutenção de 2014 relata a manifestação dos órgãos 
responsáveis pela manutenção e conservação – no âmbito do DER/DF (Capítulo 2), 
do DFTRANS (Capítulo 3), da NOVACAP (Capítulo 4) e do IBRAM (Capítulo 6). 
Merecem destaque as seguintes constatações. 

i. Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF 

451. Não obstante a informação constante do Relatório de que os serviços 
de manutenção da rodovia DF-085-EPTG a cargo do DER/DF vinham se 
desenvolvendo adequada e concomitantemente às operações daquela via expressa, 
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minimizando os efeitos causados pelo desgaste natural, o Relatório Fotográfico 
(Volume II) evidencia que, em março de 2015, muitos dos equipamentos públicos, 
existentes ao longo daquela rodovia, encontravam-se em péssimo estado de 
conservação.  

452. Com efeito, nessas fotos é possível vislumbrar, entre outras, as 
seguintes ocorrências: vários casos de abrigos de passageiros, viadutos, pontes e 
passarelas com infiltração, ferragens expostas, ferrugem, invadidos por plantas ou 
pelo mato, sujos e/ou pichados; calçadas e meios-fios danificados ou arrancados; 
defensas metálicas amassadas; pavimento irregular e/ou com buracos; bueiros e 
canaletas de drenagem abertos, quebrados e/ou com rachaduras. 

453. Verificamos que, de acordo com a informação constante do Relatório 
em comento, as ações de conservação e manutenção de rodovia executadas pelo 
DER/DF estavam inseridas no Programa temático 6216 – Transporte Integrado e 
Mobilidade, cujas ações pertinentes ao tema como Recuperação de Rodovias (Ação 
1475.1199), Recuperação e Manutenção de Obras de Arte Especiais –Pontes, 
Passarelas e Viadutos (Ação 1223.0003 e Ação 2316.0001, respectivamente) e 
Manutenção de Obras de Arte Correntes –Bueiros e Calhas (Ação 2319.0001) 
sofreram cancelamento ou a redução significativa das dotações orçamentárias 
previstas. 

454. A mera previsão de programas ou ações orçamentárias de 
conservação e manutenção não cumpre os requisitos do Plano de Ação referido na 
Seção V do Anexo A do Contrato de Empréstimo, uma vez que é necessária ainda a 
apresentação do cronograma de execução de atividades, com a estipulação de 
prioridades, prazos, abrangência, bem como avaliação do grau de cumprimento do 
cronograma anterior. Ademais, constatou-se ainda significativa redução orçamentária, 
na ordem de 40%.  

ii. Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS 

455. Segundo consta do Relatório, estava em estudo pela Gerência de 
Planejamento e Projetos da Diretoria Técnica do DFTRANS a definição de normas 
para manutenção e reforma de abrigos de passageiros em pontos de parada de 
ônibus, bem como estavam sendo desenvolvidas propostas de procedimentos para 
Ações e Definições de Políticas de Manutenção e Reforma de Abrigos de Passageiros 
em Pontos de Parada de Ônibus do Distrito Federal.  

456. Foi relatado ainda que, no ano de 2014, foram realizadas ações de 
manutenção e reforma, no âmbito do Contrato nº 012/2014, de 34 abrigos de 
passageiros no DF. No entanto, não houve comprovação se algum desses 34 abrigos 
reformados coincidiria com os 450 custeados com recursos do PTU. 

457. No caso dos terminais, em razão da programação de manutenção 
corretiva e preventiva implantada no ano anterior e de problemas no recebimento de 
materiais para reposição e de ferramentas, a Coordenação de Terminais teve a 
emissão de ordens de serviço muito reduzida em 2014.  

458. Em relação ao Terminal do Setor O - Ceilândia, relata-se a execução 
de serviços de limpeza e pequenos reparos, controle dos serviços de vigilância e 
limpeza, e visita ao terminal para acompanhamento, ações que apenas tangenciam 
de longe o conceito de manutenção e conservação estipulado no Contrato de 
Empréstimo. 
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459. Em que pesem as medidas relatadas, o registro fotográfico anexo ao 
Relatório de Manutenção comprova que o Terminal Setor "O" em Ceilândia se 
encontrava, em 2015, com os seguintes problemas de conservação, entre outros: 
pavimento com buracos e necessitando da repintura de faixas de sinalização 
horizontal e de passagem de pedestres; meios-fios quebrados e/ou necessitando de 
pintura; piso da plataforma com revestimento quebrado; bicicletário com pintura 
descascada. Quanto aos abrigos de passageiros nas paradas de ônibus, as fotos 
ilustram estado de conservação precário: edificações com infiltração, ferragem 
exposta, invadidas por plantas ou pelo mato, sujas e/ou pichadas; calçadas e meios-
fios danificados ou arrancados. 

460. Constatou-se a existência de Programa de Trabalho voltado para 
reforma de abrigo de passageiros de ônibus no âmbito da DFTRANS, entretanto, 
também houve grande redução e cancelamento de dotação, na ordem de 80%. 

iii. Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP 

461. A NOVACAP informou que presta serviços de manutenção e 
conservação sob demanda, conforme solicitações de Administrações Regionais, 
TERRACAP, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, e de cidadãos, pelo 
telefone 162. Ou seja, tratam-se apenas de serviços corretivos, sem contar com 
efetivo planejamento ou plano de manutenção ou conservação, conforme definido na 
Seção V do Anexo A do Contrato de Empréstimo. 

462. Conforme se pode observar, no Relatório Fotográfico, a situação das 
ciclovias no Plano Piloto (Eixo Monumental e Quadras 200/400 das Asas Sul e Norte) 
carecia de limpeza, repintura de sinalização horizontal e reparos do pavimento em 
alguns trechos, aparentando bom estado de conservação. Não foram juntados ao 
Relatório os registros fotográficos relativos às ciclovias do Guará I, objeto de 
contrapartida da NOVACAP no PTU/DF.  

463. De acordo com o Plano Plurianual, no Programa 6208 – 
Desenvolvimento Urbano, estavam previstas verbas para Manutenção de Áreas 
Urbanizadas e Ajardinadas, e este recurso era para atender a todas as obras de 
responsabilidade daquela Companhia. Na lei orçamentária, não foram localizados 
programas/ações orçamentárias específicos para manutenção e conservação de 
ciclovias. 

iv. Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - IBRAM  

464. A UEGP/SEMOB solicitou ao IBRAM informações para o Relatório de 
Manutenção e recebeu a resposta que consta no “Anexo_20_Resposta do IBRAM, 
informando que havia dotação orçamentária para os serviços de manutenção e 
aferição dos equipamentos. 

465. A nosso ver, a resposta do IBRAM ao pedido de informações da 
UEGP foi incompleta e superficial, pois deixou de apresentar o cronograma das ações 
de manutenção dos equipamentos recebidos para monitoramento da poluição do ar e 
sonora, bem como indicar a respectiva previsão orçamentária para custear tais ações. 

Considerações Finais 

466. Importante ressaltar que impropriedades, tais como as detectadas no 
presente Relatório, concernentes à manutenção precária do patrimônio público não 
são restritas às obras e equipamentos compreendidos no PTU/DF, mas um problema 
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que tem afetado grande parte dos bens públicos do Distrito Federal, comprometendo 
o desempenho desses aparelhos e ameaçando a segurança dos seus usuários. 

467. A UEGP tem demonstrado empreender esforços para exigir dos 
órgãos coexecutores documentação que cumpra com os requisitos exigidos pelo 
Contrato de Empréstimo no tocante à manutenção e conservação. 

468. Constatamos, ainda, que, de acordo com a informação da UEGP, as 
necessidades de melhorias evidenciadas no relatório de operação e manutenção em 
comento, e nos de anos anteriores, foram objeto de encaminhamento ao DER/DF, ao 
DFTRANS e à NOVACAP, para as devidas providências. No entanto, não se 
demonstra no Relatório quais ações concretas foram tomadas por esses órgãos 
quanto aos problemas encaminhados.  

469. Por fim, registra-se que DER, DFTRANS, NOVACAP e IBRAM não 
apresentaram Plano de Manutenção nos moldes pactuados no contrato de 
empréstimo, com cronograma de execução de atividades de manutenção, com a 
estipulação de prioridades, prazos, abrangência, bem como avaliação do grau de 
cumprimento do cronograma anterior. 

470. Causas: a nosso ver, tal lacuna decorre, principalmente, da ausência, 
nos órgãos/entidades envolvidos, de gerenciamento adequado das condições em que 
se encontram as obras e equipamentos compreendidos no PTU/DF e das ações de 
manutenção necessárias, bem como da definição clara de um plano anual de 
manutenção que contemple, entre outras informações: o detalhamento das atividades 
a serem realizadas, com justificação das prioridades estabelecidas; os recursos que 
serão aplicados no exercício corrente e a previsão para o exercício seguinte; e o 
respectivo cronograma de execução; bem como a avaliação do grau de cumprimento 
do cronograma e das ações planejadas no exercício anterior. 

471. Constatou-se também a falta de planejamento e coordenação das 
atividades de manutenção de forma articulada, cancelamentos de dotação dos 
recursos orçamentários destinados à conservação e manutenção. 

472. Efeito: deterioração das obras do Programa, prejudicando a utilização 
pelos usuários. 

473. Manifestação do gestor: Ofício nº 187/2016 – UEGP/SEMOB, com 
o seguinte teor: 

As considerações da equipe de auditoria sobre a manutenção e 

conservação das obras serão encaminhadas ao DER/DF, DFTRANS, 

NOVACAP e IBRAM para que se manifestem e demonstrem a adoção 

de medidas para conservar e manter as obras do PTU de maneira 

adequada.  

Observa-se que, ainda que se tenha solicitado adiamento da entrega 

do relatório de manutenção do exercício de 2015, não há prazo 

suficiente para analisar as determinações do relatório final para 

implementar ações específicas, se eventualmente necessário. A 

UEGP/SEMOB continuará suas ações para fazer com que as 

recomendações da equipe de auditoria cheguem aos coexecutores, 

visando sempre à melhoria dos serviços de manutenção e 

conservação das obras. 
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474. Análise da manifestação: como elenca apenas providências para o 
futuro, não modifica o achado. 

475. Recomendação: recomendar ao DER/DF, DFTRANS, NOVACAP e 
IBRAM que: a) adotem as medidas necessárias para conservar e manter as obras e 
equipamentos financiados com recursos do PTU de maneira adequada; e b) elaborem 
plano anual de manutenção que contemple, entre outras informações: o detalhamento 
das atividades a serem realizadas, com justificação das prioridades estabelecidas; os 
recursos que serão aplicados no exercício corrente e a previsão para o exercício 
seguinte; e o respectivo cronograma de execução; bem como a avaliação do grau de 
cumprimento do cronograma e ações planejadas no exercício anterior, em 
cumprimento aos requisitos da Cláusula 4.02 e Seção V do Anexo A do Contrato de 
Empréstimo nº 1957/OC-BR. 

V. Análise do Grau de Atingimento de Metas dos Objetivos do 
Programa 

476. 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. 

477. Esse objetivo geral foi desmembrado em objetivos específicos, como 
se segue: 

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 a segurança de trânsito para os pedestres, os ciclistas e 

os veículos; 
d) 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 
Mobilidade e do DFTRANS; 

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

478. Antes de proceder a análise do cumprimento desses objetivos, 
importante rememorar alguns fatores históricos do Programa.  

479. Seu marco inicial deu-se com as obras de Adequação Viária da EPTG 
(DF-085). O primeiro desembolso de recursos do BID ocorreu em 02/04/09. A partir 
de então, o Programa passou por uma séria de mudanças. 

480. Dentre elas destacam-se as Missões Administrativas de 2010 e 2013, 
nas quais foram repactuadas metas, indicadores de resultados e produtos a serem 
entregues pelo Programa. 

481. Dentre as mudanças havidas em 2015 destaca-se a prorrogação do 
prazo para último desembolso do Programa para 30 de abril de 2016 e do início 
material das obras para 30 de outubro de 2015, bem como a realocação dos recursos 
nas Categorias de Investimentos do Programa.  
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482. As referidas alterações foram objeto de não objeção pelo BID por meio 
da CBR nº 1721/2015 e CBR-1794/15 e posteriormente foram ratificadas na Missão 
Administrativa de julho de 2015. 

483. Outra mudança ocorrida no período foi a 11ª Revisão do Plano de 
Aquisições, remetida ao BID por meio do Ofício nº 383/2015 – UEGP/SEMOB.  A 
respectiva não objeção ao ofício em referência foi concedida na CBR nº 3329/2015.  

484. Cabe destacar que, apesar da realocação de Categorias de 
Investimento do Programa e da revisão do plano de aquisições, a auditoria não 
constatou, em 2015, nenhuma mudança em relação às metas, indicadores, produtos 
e resultados esperados, permanecendo aqueles pactuados na Missão de 2013. 

485. O acompanhamento dos objetivos do programa foi realizado a partir 
da verificação do cumprimento de metas associadas a indicadores de resultados e 
componentes do Programa, conforme consta no Capítulo 9 “Marco de Resultados” do 
Relatório do 2ª Semestre de 2015, elaborado pela UEGP/SEMOB.  

486. Para verificação dos resultados apresentados, primeiramente serão 
analisados os indicadores de resultado e posteriormente os objetivos específicos do 
Programa. 

A. Indicadores de Resultados 

487. Os indicadores de resultado do Programa buscam aferir: a) percepção 
do transporte público pelos usuários; b) redução do tempo de viagem dos usuários do 
STPC/DF; c) aumento da produtividade do sistema de transporte (maior número de 
passageiros transportados com menor custo).  

a. Percepção do transporte público pelos usuários 

488. Na Missão Administrativa de 2013 foi definido que inicialmente seria 
realizada pesquisa de satisfação dirigida aos usuários do Sistema de Transporte 
Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF da EPTG. Posteriormente, seria 
realizada nova pesquisa por bacias, a partir da efetiva operação de cada uma delas 
no novo modelo de transporte. 

489. A primeira pesquisa foi realizada em abril de 2014 com 1.140 usuários 
do transporte público coletivo que trafegavam pela EPTG pelo menos uma vez por 
semana. A pesquisa conclui que 19,4% dos usuários consideravam o transporte 
coletivo urbano por meio de ônibus bom (18,9%) ou excelente (0,5%) naquela via6. O 
resultado ficou abaixo da tímida meta de 30% prevista pela Missão de 2013.  

490. De agosto a setembro de 2014 foi realizada a segunda pesquisa que 
teve como público-alvo 1.900 usuários do transporte coletivo que utilizavam o 
transporte coletivo nas 5 bacias (norte, sudeste, sudoeste, centro-oeste, noroeste) do 
novo modelo de operação do STPC/DF. A pesquisa concluiu que apenas 15,2% dos 
usuários consideravam o transporte coletivo urbano por meio de ônibus bom (14,5%) 
ou excelente (0,7%) nas 5 bacias7. 

491. Assim, a meta não foi atingida com a implantação do novo modelo de 
operação do STPC em 2014. Em 2015, não houve apuração de resultados.  

                                                 
6 As informações constam da mídia eletrônica anexa à fl. 5558 do Processo-GDF nº 410.002.314/09. 
7 As informações constam da mídia eletrônica anexa à fl. 5727 do Processo-GDF nº 410.002.314/09. 
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492. Ante o exposto, conclui-se que a meta prevista para esse indicador 
não foi cumprida. 

b. Redução do tempo de viagem 

493. Semelhantemente ao indicador anterior, a Missão de 2013 previa que 
inicialmente esse indicador seria avaliado com base na EPTG e posteriormente nas 
bacias do novo modelo de transporte. No entanto, também não houve aferição de 
resultados da redução do tempo de viagem no Marco de Resultados de 2015. 

494. Dessa forma, não foi possível verificar o grau de cumprimento das 
metas relativas à redução do tempo de viagem. 

c. Aumento da produtividade por unidade 

495. O indicador é dividido em incremento de IPK (índice de passageiro 
transportado por quilômetro rodado) e redução de custos operacionais.  

496. O Marco de Resultados de 2015 relata os resultados parciais de 
ambos sem mencionar a fonte da informação, o que torna inviável analisar os números 
apresentados.  

497. Além disso, os dados mais atualizados de IPK referem-se a 2014 e de 
redução de custos a 2013. No primeiro caso, os resultados parciais apresentados 
indicam um aumento do IPK para 1,8, superando a meta estipulada de 0,9. No 
segundo, tais resultados indicam também para um aumento de custos, de U$ 1,45, 
abaixo da meta de US$ 0,77/km. Tais dados necessitam de complemento de 
informação por parte da UEGP quanto à fonte e à metodologia utilizada, o que impede 
a análise quanto ao cumprimento desse indicador no presente momento. 

B. Objetivos Específicos 

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

498. O objetivo específico em questão está associado aos produtos 
"Construção de corredores troncais com vias de uso exclusivo ou preferencial para 
ônibus" e "Adequação de vias locais" do Subcomponente "Modernização e Integração 
do Transporte Público Coletivo" inserido no âmbito do Componente "Investimento para 
a Modernização do Transporte Urbano". 

499. O Programa previa inicialmente a construção da totalidade do eixo 
Leste-Oeste.  As metas originais do programa previam a construção de 37,9 km de 
vias de corredores troncais. No entanto, com as Missões de 2010 e 2013, o Programa 
foi reduzido para contar apenas com as vias da EPTG, reduzindo-se as metas de vias 
para 12,2 km. 

500. Situação semelhante ocorreu com a adequação de vias locais, 
inicialmente prevista em 42,5 km e posteriormente reduzida para 12,2 km, incluindo 
apenas as vias da EPTG. 

501. Como as reduções foram mutuamente pactuadas no escopo do 
Programa, cabe aos auditores verificar o cumprimento das últimas metas acordadas. 

502. Nesse sentido, o gestor alega que tais metas foram cumpridas, porém 
a auditoria não verificou o cumprimento das metas.  

e-DOC CC308A11-e
Proc 32174/2015

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CC308A11

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=CC308A11
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=&filter[anoproc]=2015


 Tribunal de Contas do Distrito Federal 
 

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras de 2015 - Contrato de Empréstimo BID nº 1957/OC-BR  

 

 

86 
 

503. O subcomponente engloba ainda a infraestrutura viária (corredores) 
dividida em: Obras da EPTG (construção de viadutos, melhoria da interseção, 
adequação viária), Obras Complementares I (grama, sinalização, defensas, 
drenagem), Obras Complementares II (Alargamento de pontes em Samambaia, 
Vicente Pires e do viaduto RFFSA, da antiga Rede de Ferroviária Federal). 

504. O mutuário considerou concluídas todas as etapas, com exceção das 
Obras Complementares II.  

505. Vale ressaltar, no entanto, que mesmo nas obras consideradas 
concluídas as auditorias ao longo do Programa apontaram falhas na adequação viária 
da EPTG, viadutos e obras de arte e problemas na instalação de defensas metálicas 
na EPTG que não foram sanados. 

506. Quanto às Obras Complementares II, a adequação das estações de 
transferência prevista inicialmente na Missão de 2013 foi excluída pelo Programa na 
10ª Revisão do Plano de Aquisições, restando apenas o alargamento de pontes em 
Samambaia, Vicente Pires e do viaduto RFFSA. Tais obras ainda não foram iniciadas. 

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

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

508. O objetivo específico em questão está associado aos produtos 
"Construção de Terminais" e "Adequação de Terminais" de Ônibus Coletivos do 
Subcomponente "Modernização e Integração do Transporte Público Coletivo", 
inserido no âmbito do Componente "Investimento para a Modernização do Transporte 
Urbano". 

i. Construção de Terminais de Ônibus Coletivos 

509. O Programa previa inicialmente a construção de 13 terminais de 
ônibus coletivos. Posteriormente, dois deles foram excluídos. 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. 

510. Os 11 terminais que permaneceram no Programa após as alterações 
foram os seguintes: 

a) Terminal Veredas – Brazlândia; 
b) Terminal Riacho Fundo I; 
c) Terminal São Sebastião; 
d) Terminal Gama Leste; 
e) Terminal QNR – Ceilândia; 
f) Terminal Samambaia Sul; 
g) Terminal Samambaia Norte; 
h) Terminal Recanto das Emas I; 
i) Terminal Sobradinho II; 
j) Terminal Riacho Fundo II; 
k) Terminal Recanto das Emas II. 

511. Em 2014, registrou-se que apenas três deles haviam sido concluídos 
(Veredas – Brazlândia, Riacho Fundo I e São Sebastião). Em 2015, a UEGP relatou 
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a conclusão de mais 4 terminais (Gama Leste, QNR – Ceilândia, Sobradinho II, Riacho 
Fundo II). 

512. Em que pese a grande evolução em relação ao exercício anterior, é 
preciso registrar que as auditorias ao longo do Programa constataram algumas falhas 
nos 7 terminais reportados como concluídos, comprometendo a qualidade dos 
serviços oferecidos à população.  

513. As obras de implantação dos demais terminais estão em andamento. 
Portanto, a meta ainda não foi cumprida. 

ii. Reforma de Terminais de Ônibus Coletivos 

514. O Programa previa inicialmente a reforma de 14 terminais de ônibus. 
Posteriormente um deles foi excluído, restando os 13 seguintes: 

a) Reforma - Terminal Setor O – Ceilândia; 
b) Reforma - Terminal Setor P Sul – Ceilândia; 
c) Reforma - Terminal Setor M Norte – Taguatinga; 
d) Reforma - Terminal Taguatinga Sul; 
e) Reforma - Terminal Guará I; 
f) Reforma - Terminal Guará II; 
g) Reforma - Terminal Núcleo Bandeirante; 
h) Reforma - Terminal Paranoá; 
i) Reforma - Terminal Planaltina; 
j) Reforma - Terminal Cruzeiro Novo; 
k) Reforma - Gama Setor Central; 
l) Reforma - Sobradinho (Quadra Central); 
m) Reforma – Brazlândia Centro. 

515. A única reforma de terminal de ônibus concluída foi a reforma do 
Terminal Setor O – Ceilândia. A referida obra também apresentou falhas que 
comprometem a qualidade da obra, conforme apontado em auditorias anteriores.  

516. A UEGP/SEMOB informou que as obras de reforma dos terminais de 
Ceilândia (Setor P Sul), Taguatinga (Sul e Setor M Norte), Guará I e II, Núcleo 
Bandeirante, Paranoá, Planaltina e Cruzeiro Novo estavam em andamento até o final 
do exercício de 2015. 

517. Contudo, a auditoria constatou que o Terminal do Núcleo Bandeirante 
(Contrato nº 09/2014) não teve reflexos financeiros (pagamentos) nas solicitações de 
desembolso do Programa, em 2015. 

518. 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 2015, sem progressos em relação a essa mesma situação verificada 
em 2014. 

519. Como apenas 1 reforma de terminal foi concluída, ainda resta a 
conclusão de mais 12 reformas de terminais para atingir a meta. Portanto, a meta não 
foi cumprida.  

iii. Paradas de Ônibus 

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

521. A exemplo da auditoria anterior, nenhuma providência foi informada 
pela UEGP/SEMOB sobre eventual regularização das impropriedades apontadas. 
Dessa forma, há de se considerar a meta apenas parcialmente cumprida. 

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

522. O objetivo específico em questão está associado aos produtos 
"Construção de ciclovias", "Intervenções em pontos críticos", "Intervenções para a 
segurança dos pedestres" e "Resultados Finais" do Subcomponente "Melhorar a 
circulação e as condições de segurança do transporte motorizado e não-motorizado" 
inserido no âmbito do Componente "Investimento para a Modernização do Transporte 
Urbano". 

i. Construção de Ciclovias 

523. No final de 2015, estavam concluídas as ciclovias de Ceilância, Santa 
Maria e Recanto das Emas, enquanto que as do Guará e Plano Piloto ainda estavam 
em andamento, sem progresso em relação à situação de 2014.  

524. As ciclovias do Plano Piloto englobam a Asa Norte, Asa Sul, UnB e 
Eixo Monumental. Em 2015, a UEGP excluiu os pagamentos relativos a Ciclovia do 
Eixo Monumental (Contrato nº 611/2011, com recursos de contrapartida) dos 
demonstrativos financeiros por meio de estorno. No entanto, não foi localizada 
nenhuma documentação que comprovasse intenção do BID em excluir tal obra do 
Programa. 

525. A UEGP informa ainda nas Notas Explicativas que aguarda uma 
posição do BID para a exclusão do Programa das demais ciclovias. 

526. Quanto à meta pactuada, inicialmente foi prevista a construção de 
70Km de ciclovias. Em 2014, foi relatada a construção de 136Km. Em 2015 de 
118,6Km. A redução deveu-se a exclusão da ciclovia do Eixo Monumental. 

527. Do ponto de vista quantitativo, mesmo após a exclusão da ciclovia do 
Eixo Monumental, foi reportado que o valor continua dentro da meta. No entanto, a 
auditoria não verificou, nesta oportunidade, a extensão total das ciclovias construídas 
para fins de atingimento da meta. 

ii. Intervenções em pontos críticos 

528. O Programa previa inicialmente a intervenção em 15 pontos críticos 
de trânsito. A Missão de 2013 reduziu a meta para 6 pontos. A UEGP relata que mais 
4 pontos foram excluídos, restando apenas a intervenção na Rua 07, Quadras 2 e 
Central de Sobradinho e a Via Central I no Guará I, obras concluídas. Assim, a meta 
da intervenção nos 2 pontos críticos restantes foi cumprida.  

iii. Intervenções para a segurança dos pedestres 

529. Com a Missão de 2010, as ações em relação a segurança dos 
pedestres foram reduzidas à construção de passarelas e passagens de pedestres. 
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530. Foi concluída a passarela para pedestres e ciclistas na Rodovia DF-
001 (EPCT) - trecho entre DF-075 (EPNB) e BR-060. Já as passarelas de pedestres 
em Rodovias do DF (DF-003 e DF-095) encontram-se ainda em licitação.  

531. Dessa forma, o cumprimento da meta é parcial. 

iv. Resultados Finais 

532. Como resultado final associado ao objetivo específico e 
subcomponente analisado esperava-se a redução do número de acidentes, conforme 
especificado abaixo: 

i. redução no número de acidentes nas vias que sofrerem 
intervenção do Programa (como escopo, foi considerado  apenas 
a via DF-085 – EPTG); 

ii. redução no número de acidentes com vítimas nos pontos críticos 
(2) que sofrerem intervenção do Programa (como escopo, foi 
considerado apenas os pontos críticos da Rua 07, Quadras 2 e 
Central de Sobradinho e a Via Central I no Guará I); 

iii. redução do número de acidentes que envolvem pedestres nas 
vias e pontos críticos que sofrerem intervenção do Programa 
(como escopo, foi considerado apenas os pontos críticos da Rua 
07, Quadras 2 e Central de Sobradinho e a Via Central I no Guará 
I); 

iv. redução dos acidentes com ciclistas através de colisão com 
veículos, nas vias e obras que sofrerem intervenção do Programa 
(abrangência de todo o DF). 

533. A Missão de 2013 alterou a linha base referente ao número de 
acidentes verificado no período e estipulou a meta de acidentes para o ano de 2015, 
data estipulada para o encerramento do Programa.  

534. De acordo com a referida Missão, o primeiro resultado final previa 
redução de 378 acidentes para 340. Foram reportados apenas 166 acidentes, 
indicando o atingimento da meta. O segundo previa redução de 36 para 22 acidentes; 
relatou-se a ocorrência de 33 acidentes, descumprindo a meta de redução. O terceiro 
resultado previa redução de 46 para 37 acidentes. Foram reportadas a ocorrência de 
23 acidentes. Já o último resultado previa redução de 1.076 para 1.022 acidentes; 
relatou-se a ocorrência de 432, superando a meta.  

535. Assim, consideram-se as metas relativas aos resultados finais 
parcialmente cumpridas, uma vez que foi reportado o descumprimento da meta 
associada ao resultado final “ii’. 

d. Melhoria das ações do Governo com relação aos transportes, como 
a fiscalização dos serviços e o atendimento aos usuários, mediante o 
fortalecimento institucional da Secretaria de Mobilidade e da 
DFTRANS 

i. Secretaria de Mobilidade 

536. A 10ª Revisão do Plano de Aquisições excluiu o assessoramento para 
implantação do Sistema Inteligente de Transporte (ITS) e incluiu o desenvolvimento 
de Solução de Bilhetagem Automática (SBA) do STPC. Relata a UEGP a prioridade 
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da SEMOB na implantação do Sistema de Bilhetagem Automática – SBA, “deixando 
para uma nova etapa a implantação completa do ITS”. 

537. Além disso, a referida revisão também excluiu as ações relativas à 
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 Sistema de Informação de Apoio à Gestão.  

538. Por outro lado, incluiu ainda a aquisição de ônibus adaptado para o 
Centro Móvel de Apoio Operacional à fiscalização, auditoria e controle. 

539. Alega a UEGP que no final de 2015 as ações relativas à SEMOB 
incluídas na 10ª Revisão do Plano de Aquisições (implantação do SBA e da aquisição 
do ônibus adaptado) encontravam-se em licitação. 

540. Em 2012, relatou a UEGP a conclusão do projeto de revisão e a 
consolidação do modelo de transportes. 

541. Tendo em vista que diversas ações ainda se encontram em 
andamento, o cumprimento desse objetivo específico em relação à SEMOB é apenas 
parcial.  

ii. DFTRANS 

542. No tocante à DFTRANS, a 9ª Revisão do Plano de Aquisições excluiu 
a Implantação do Sistema de Gestão Semafórica e do Sistema de Implantação da 
Câmara de Compensação de Receitas e Créditos. Já a 10ª Revisão do Plano de 
Aquisições excluiu a Implantação de Modelo de Gestão por Processos.  

543. Restou apenas a aquisição de Programas Computacionais (software) 
para Desenvolvimento de Projetos e a Capacitação em Gestão, incluídas na 11ª 
Revisão do Plano de Aquisições.  

544. Ambas se encontram em fase de licitação, razão pela qual considera-
se a meta ainda não cumprida.  

iii. Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) 

545. A UEGP alega que foram cumpridas as ações de aquisição de 
Equipamentos de Monitoramento da Qualidade do Ar e Sonora e de Capacitação 
Gerencial, Técnica e Operacional para Monitoramento, bem como o Seminário 
Internacional de Urbanismo e Estudo de Mobilidade. Ainda em fase de licitação se 
encontra o Programa de Educação Sócio Ambiental.  

546. Em relação à aquisição dos equipamentos de monitoramento, 
inspeção realizada pela equipe de auditoria no IBRAM constatou que apenas uma 
parcela reduzida desses equipamentos estava efetivamente em utilização no 
cumprimento dos objetivos do Programa, conforme parágrafos 423 a 439 deste 
Relatório. 

547. Por fim, considerando que ainda existem etapas em andamento e que 
a utilização dos equipamentos de monitoramento é ainda fragmentada, o atingimento 
da meta é apenas parcial.  
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e. Implementação do sistema de bilhetagem automática 

548. 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. 

549. 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 31896/13), analisou-se a gestão do sistema de transporte público coletivo do 
Distrito Federal. Os trabalhos concluíram que os registros do SBA (Sistema de 
Bilhetagem Automática) 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. 

550. Em 2015, foi incluído na 10ª Revisão do Plano de Aquisições o 
desenvolvimento de Solução de Bilhetagem Automática (SBA) do STPC, ação 
considerada prioritária por parte da nova gestão da SEMOB. Ao final de 2015, o 
processo ainda se encontrava em licitação.   

551. Conclui-se, portanto, que a implantação do sistema de bilhetagem 
automática é apenas parcial.  

f. Implantação da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos 

552. 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. 

553. Portanto, não há o que se pronunciar sobre o atingimento das metas 
do objetivo específico em questão, por não mais fazer parte do Programa PTU/DF.  

g. Renovação da Frota de Ônibus Coletivos 

554. 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. No entanto, o cumprimento de tal meta não foi analisado nesta auditoria. 

C. Outras metas relacionadas a Componentes do Programa 

555. Em relação a outras metas expressas no Marco de Resultados, como 
a implementação do Centro de Controle Operacional (CCO/ ITS), do Sistema de 
Gestão e Operação do Transporte Público e a Elaboração e Implantação do Plano do 
Sistema de Informação ao Usuário, cabe à UEGP pronunciar-se em relação ao 
cumprimento ou não dessas metas. 

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

556. Ante a análise de metas associadas a indicadores de desempenho, 
produtos, resultados finais, objetivos específicos e Componentes do Programa, 
conclui-se que a maior parte das metas pretendidas pelo Programa não foi alcançada, 
não obstante as sucessivas reduções de escopo observadas.  
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557. 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 apontam as duas pesquisas de opinião realizadas em 2014, no 
âmbito do programa.  

558. Por fim, registra-se que as metas traçadas pelo Programa na Missão 
de 2013 previam seu encerramento em 2015. No entanto, término do Programa foi 
prorrogado para 2016, tendo sido reportado pela UEGP tratativas em andamento para 
nova prorrogação para 2017. 

559. Nesse sentido, o quadro de Marco de Resultado deve ser atualizado 
para refletir a nova realidade. 

560. Ademais, foi verificado que alguns resultados parciais reportados 
carecem da fonte de dados e documentação comprobatória (i.e. IPK de 1,80 e custo 
operacional de US$ 1,45), de metodologia de abrangência, de aferição e de frequência 
de medição da variável a ser verificada (qual a extensão de "horário de pico", qual a 
metodologia para apurar o "IPK" e o "tempo de viagem", por que a última medição do 
IPK ocorreu em 2014 e do custo operacional apenas em 2013?), o que dificulta ou 
inviabiliza o exercício do monitoramento e do controle do cumprimento das metas. 

Recomendação 

561. Ante o exposto, cabe recomendar à UEGP que: a) atualize 
anualmente o marco de resultados (metas, produtos, resultados parciais alcançados, 
ações a serem tomadas para convergência às metas, etc.) tendo em conta as 
mudanças pactuadas nas Missões Administrativas e nos Planos de Aquisições; b) 
compatibilize o quadro de acordo com a data provável de encerramento do Programa; 
c) descreva com clareza se cada meta do quadro foi cumprida ou não, apresentando 
justificativas para o eventual não cumprimento ou ausência de medição da variável no 
ano corrente; d) evidencie para  cada elemento do marco de resultados (indicador de 
desempenho, linha base, meta, produto, resultado alcançado, etc.) a metodologia de 
abrangência, de aferição e de frequência de medição da variável, estipulando de 
maneira prévia a fonte de dados externa (caso necessário) a ser utilizada (realização 
de pesquisa, utilização de base de dados de outros órgãos, anuários, etc.) para a sua 
verificação, bem como a referenciação da documentação comprobatória acerca dos 
produtos reportados como entregues. 

VI. CONCLUSÃO 

562. O resultado dos testes e exames de auditoria realizados por estes 
Auditores Independentes permite concluir que as Demonstrações Financeiras do 
exercício encerrado em 31.12.2015, do Programa de Transporte Urbano, financiado 
pelo BID e por recursos de contrapartida local, de acordo com o que dispõe o Contrato 
de Empréstimo nº 1957-OC/BR, representam razoavelmente sua situação física e 
financeira, com exceção das seguintes ressalvas. 

Demonstrações financeiras  

563. Quanto às demonstrações financeiras, registramos as seguintes 
ressalvas:  
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a) divergência entre o saldo disponível apresentado no 
Demonstrativo de Fluxos de Caixa (DFC), US$ 1.543.205,55, e o 
saldo em conta bancaria em 31.12.2015, US$ 831.586,21, 
conforme descrito nos parágrafos 257 a 279; 

b) não foram especificadas nas Notas Explicativas as situações de 
incertezas decorrentes de irregularidades que podem gerar 
impacto significativo nos Demonstrativos Financeiros, relativas ao 
exercício findo em 31.12.2015, conforme preconiza a ISSAI 1705 
(INTOSAI), relativos aos seguintes fatos: 

b.1) 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 parágrafos 282, itens “a”, “c” e “d”; 

b.2) 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 282, item “b”; 

b.3) falhas e irregularidades detectadas nos procedimentos 
de aquisições e execução de obras e serviços de engenharia 
na auditoria de 2014 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 282, item “e”; 

b.4) ausência de comprovação de que os pagamentos 
ocorridos à consultoria do Programa de Comunicação Social 
e Ambiental do PTU/DF tenham sido realizados a preço de 
Mercado, conforme parágrafo 282, item “f”; 

c) não apresentação das conciliações bancárias completas, 
contendo os registros individualizados de cada fato contábil, de 
forma analítica, conforme parágrafos 288 a 295; 

d) inclusão nos demonstrativos financeiros de US$ 314.323,29, 
relativos à contratação de consultor no âmbito do Contrato nº 
25/2008, cujas despesas não preenchem os requisitos legais, 
contratuais e procedimentais de aquisição do Banco, por ter sido 
contratado em situação que configura conflito de interesses, 
conforme parágrafos 296 a 306. 
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Cláusulas contratuais 

564. Em relação ao cumprimento de cláusulas de caráter contábil e 
financeiro do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR, consideram-se descumpridos 
os seguintes dispositivos: Cláusulas 4.01 (“Aquisição de bens e contratação de 
obras”), 4.02 (“Manutenção e conservação”), 4.04 (“Contratação e seleção de 
consultores”) das Disposições Especiais e Artigos 6.01 (“Disposições gerais relativas 
à execução do Projeto”), 6.03 (“Utilização de bens”), 7.01 e 7.02 (“Controle interno e 
registros”) das Normas Gerais do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR, conforme 
quadro do cumprimento de cláusulas do parágrafo 18. 

Procedimentos de aquisições de bens, obras e serviços  

565. Quanto aos procedimentos de aquisições de bens, obras e serviços, 
registram-se as seguintes ressalvas: 

a) inconsistência na documentação comprobatória entre os dados 
declarados nas Solicitações de Desembolso enviadas ao BID e os 
comprovantes encontrados nos processos de aquisição e de 
pagamento, de acordo com os parágrafos 307 a 318; 

b) execução de obras de Construção do Terminal de Riacho Fundo 
II (Contrato nº 18/2013) após o término da vigência contratual, 
conforme parágrafos 319 a 336; 

c) violação da data máxima para o pagamento dos serviços 
prestados após a verificação pelo executor  nos Contratos nos 
15/2013, 16/2013 e 18/2013 (parágrafos 337 a 345) e da Cláusula 
48.1 das Disposições Gerais relativa a retenção de valores pagos 
à contratada nos Contratos nº 16/2013 e 18/2013 (parágrafos 352 
a 360); 

d) ausência de comprovação nos autos que os serviços relativos ao 
1º Termo Aditivo do Contrato nº 09/2010 tenham sido contratados 
a preços de mercado (parágrafos 346 a 351); 

e) contratação do consultor Sacha Reck por intermédio da empresa 
responsável pelo Serviço de apoio ao Gerenciamento ao PTU 
(ARCADIS-LOGUS), em desacordo com as normas contratuais de 
aquisição previstas na GN-2350-7, no tocante a “Conflito de 
interesses”, conforme descrito nos parágrafos 361 a 416. 

Fiscalização de execução de obras 

566. As principais falhas e irregularidades constatadas na execução de 
obras e serviços de engenharia com efeitos financeiros em 2015 foram, em síntese, 
as seguintes: 

a) desconformidade entre serviços contratados e os efetivamente 
executados, dos Contratos nº 04/2014 – Terminal de Recanto das 
Emas I e Contrato nº 05/2014 – Terminal de Recanto das Emas II, 
como descrito no parágrafo 420; 
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b) não atendimento de critérios de acessibilidade, dos Terminais 
Samambaia Sul, Recanto das Emas I e Recanto das Emas II, 
conforme parágrafo 421. 

Sistema de Controle Interno 

567. Concluiu-se que o sistema de controle interno da Unidade Especial de 
Gerenciamento do Programa – UEGP, Executora do Contrato nº 1957/OC-BR, está 
razoavelmente aderente a cada um dos cinco componentes do modelo COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations), exceto quanto às fragilidades relativas aos 
controles para cumprimento de prazos para atesto, pagamento e registros contábeis, 
orçamentários e financeiros (C95,C96); para emissão de conciliação bancária 
tempestiva (C49); para mitigar pagamento em duplicidade (C78); para o adequado 
planejamento, execução e recebimento de obras e serviços de engenharia (C22, C25, 
C27, C32, C92, C97); para definição adequada de objetivos e metas, com 
acompanhamento do seu atingimento (C11 e C43); para o adequado monitoramento 
da segurança e qualidade das instalações e da execução física do Programa; e para  
saneamento de eventuais falhas apontadas (C9), conforme apontado nos parágrafos 
89 a 110 do Relatório de Auditoria. 

Controle de bens adquiridos pelo Programa 

568. Constaram-se situações em que o registro, controle, manutenção e 
efetiva utilização dos bens adquiridos com recursos do Programa estavam em 
desacordo com as disposições do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR, como se 
segue: 

a) a maior parte dos equipamentos de monitoramento de poluição de 
ar e sonora adquiridos com recursos do contrato de empréstimo 
não estão sendo utilizados de acordo com as finalidades do 
Programa, conforme descrito parágrafos 423 a 439; 

b) obras em estado de manutenção e conservação deficiente e 
ausência de elaboração de Plano de Manutenção das obras 
financiadas com recursos do PTU, de acordo com o relatado nos  
parágrafos 440 a 475. 

Cumprimento das recomendações de exercícios anteriores 

569. Em relação ao exercício de 2014, persistiram as seguintes falhas: 

a) ausência de conciliação bancária dos recursos do Contrato de 
Empréstimo nº 1957/OC-BR (parágrafos 124 a 126); 

b) ausência de ações planejadas e periódicas de manutenção e 
conservação (parágrafos 144 a 146); 

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 (parágrafos 164 a 181); 
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d) inadequação dos quantitativos dos aditivos contratuais do 
Terminal de Samambaia Sul, conforme relatado nos parágrafos 
189 a 191; 

e) inconsistências na determinação dos quantitativos aditados, no 
terminal de passageiros de Sobradinho II, conforme reportado nos 
parágrafos 192 a 194; 

f) divergência entre os serviços executados e contratados acerca da 
metodologia construtiva dos reservatórios pluviais e do plantio de 
árvores, de acordo com o relatado nos parágrafos 195 a 197; 

g) permanece a evidência de utilização de mistura de solo brita, de 
menor custo, em detrimento do uso da brita graduada simples 
(BGS) prevista no orçamento contratual” (Terminais de Riacho 
Fundo II e Gama Leste), conforme parágrafos 198 a 200; 

h) 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, de acordo com os 
parágrafos 201 a 203; 

i) persistiram diversas situações de descumprimento às normas da 
ABNT 9050, relativos ao 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 parágrafos 204 a 207. 

570. Quanto aos exercícios anteriores, persistem as seguintes falhas de 
execução de obras: 

a) de ciclovias, Contratos nos 605/2011, 611/2011, 608/2011 e 
610/2011 – NOVACAP (parágrafos 222 a 230 e 253 a 254); 

b) de execução de passeios em concreto e suavização de taludes na 
EPTG, Contrato nº 22/2011 – DER/DF (parágrafos 215 a 221);  

c) de serviços de drenagem, Contrato nº 09/2012-DER/DF 
(parágrafos 231 a 232 e 253 a 254); 

d) de serviço de instalação de defensas metálicas na DF-085 
(EPTG),  Contrato nº 10/2012 – DER/DF (parágrafos 233 a 237); 

e) no terminal de ônibus da Ceilândia – Setor “O” (parágrafos 212 a 
214), onde também constatou-se 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 (parágrafos 238 a 246 e 253 a 254); 

f) na passarela da rodovia DF-001, Contrato nº 08/2012 – DER/DF 
(parágrafos 247 a 248 e 253 a 254); 
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g) 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 (parágrafos 249 a 250 e 253 a 254); 

h) nas obras de adequação viária da EPTG, viadutos e obras de arte 
(parágrafos 251 a 254). 

 

 

Brasília, 14 de abril de 2016. 

 

 

Fabrício Bianco Abreu Gabriel de Oliveira Reges 

ACE/TCDF Mat. 449-9 ACE/TCDF Mat. 1594-5 
 

 

Marcelo Magalhães Silva de Sousa 
ACE/TCDF Mat. 1420-2 
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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 2015, 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, quanto aos assuntos afetos a obras e serviços 
de engenharia. Foram aplicadas as seguintes técnicas de auditoria: correlação das 
informações obtidas, exame dos documentos originais, exame físico, exame de 
registros, observação. Por não haver obras novas relevantes a serem auditadas, foi 
realizada a verificação das pendências das auditorias anteriores. 
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1 Introdução 

Apresentação 

 Trata-se de auditoria para avaliar as obras em andamento ou 

concluídas durante o exercício de 2015, 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 2014, quanto aos assuntos afetos a 

obras e serviços de engenharia. 

2. A execução da presente auditoria compreendeu o período de 

11/02/2016 a 15/03/2016. 

Identificação do Objeto 

3. O objeto da auditoria foram as obras de engenharia em execução ou 

concluídas ao longo do exercício de 2015, 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 77, de 

agosto e setembro de 2015. 

4. Extraídas do supracitado documento, encontram-se listadas, na 

Tabela 1 a seguir, as obras com andamento em 2015, incluindo aquelas que já foram 

objeto de análise no exercício de 2014: 

Tabela 1 - Lista das obras com andamento em 2015. 

 

Descrição da Obra Contrato Valor OBs 2015 %

Construção de Terminal de Ônibus Urbano Área Especial (Norte) – Samambaia 02/2014-ST 4.541.954,87    1.602.751,71    35%

Construção de Terminal de Ônibus Urbano Área Especial (Sul) – Samambaia 03/2014-ST 5.677.100,34    1.642.720,31    29%

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado na Q 311 – Área Especial - Rec. das Emas 04/2014-ST 2.717.803,29    1.595.692,41    59%

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado nas Quadras 400/600 L – Rec. das Emas 05/2014-ST 2.984.146,91    1.687.929,74    57%

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado na QNR - Ceilândia 15/2013-STDF 4.077.130,04    611.688,67        15%

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado na AR 25 - Sobradinho II 17/2013-STDF 3.448.521,22    943.349,78        27%

Reforma de Terminal de Ônibus Urbano localizado no Setor P Sul - Ceilândia 10/2014-ST 2.815.857,08    2.008.285,10    71%

Pavimentação asfáltica nas vias de acesso à Escola Classe no Jardim Botânico de Brasília 02/2015-ST 1.288.157,72    1.287.076,09    100%

Reforma do Terminal de Ônibus Urbano localizado no Guará II 11/2014-ST 1.637.141,58    855.298,78        52%

Reforma de Terminal de Ônibus Urbano localizado no Taguatinga Sul 18/2014-ST 1.850.218,60    258.221,85        14%

Reforma de Terminal de Ônibus Urbano localizado no Paranoá 12/2014-ST 444.021,36        307.943,01        69%

Reforma de Terminal de Ônibus Urbano localizado Guará I 08/2014-ST 646.917,59        261.939,50        40%

Reforma de Terminal de Ônibus Urbano no Setor M Norte - Taguatinga 13/2014-ST 2.878.837,92    657.230,49        23%

Reforma de Terminal de Ônibus Urbano localizado em Planaltina 19/2014-ST 3.158.151,61    60.279,14          2%

Reforma de Terminal de Ônibus Urbano localizado em Cruzeiro Novo 20/2014-ST 563.247,99        57.809,67          10%

Total 38.729.208,12  13.838.216,25  
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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 

significativos e cujas execuções no ano de 2015 foram materialmente relevantes1. 

Ademais, juntas elas respondem por mais de 61% do total dos contratos listados e 

representam mais de 58% dos recursos executados em 20152, conforme se 

depreende a partir dos dados constantes da Tabela 1. 

6. Em resumo, as obras e respectivos contratos selecionados são os 

presentes na Tabela 2 a seguir. 

Tabela 2 - Amostra selecionada. 

 

 

7. Da Tabela 1 também se observa que a única obra nova é a 

pavimentação asfáltica das vias de acesso à escola classe do Jardim Botânico, 

correspondente a pouco mais de 3% do total dos contratos em análise. Por essa 

pavimentação ser pouco relevante e pela amostra da auditoria contemplar mais de 

58% do montante executado em 2015, optou-se por manter a mesma amostra antes 

selecionada, sem incluir a obra do Jardim Botânico. 

8. Portanto, não havendo obras novas relevantes a serem auditadas, 

restou verificar, nesta oportunidade, o cumprimento das pendências apontadas no 

relatório de auditoria anterior. 

9. As inspeções do presente relatório foram realizadas apenas nos 

terminais do Recanto das Emas e de Samambaia, cujas execuções, no período em 

análise, foram mais significativas e pelo fato de o estágio de execução dos mesmos 

não ter permitido à época a avaliação da ocorrência dos achados consignados no 

Relatório do Exercício de 2014. 

                                            

1 Informação retirada do sistema SISCOEX em 12/02/2016. 

2 Destaca-se, que alguns valores de OBs de 2015 podem representar pagamentos de medições 
realizadas em 2014. 

Descrição da Obra Contrato Valor Físico Financeiro

Construção de Terminal de Ônibus Urbano Área Especial (Norte) – Samambaia 02/2014-ST 4.541.954,87    44,3% 38,9%

Construção de Terminal de Ônibus Urbano Área Especial (Sul) – Samambaia 03/2014-ST 5.677.100,34    55,6% 52,4%

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado na Q 311 – Área Especial - Rec. das Emas 04/2014-ST 2.717.803,29    82,2% 76,1%

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado nas Quadras 400/600 L – Rec. das Emas 05/2014-ST 2.984.146,91    83,2% 77,1%

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado na QNR - Ceilândia 15/2013-STDF 4.077.130,04    97,0% 93,6%

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado na AR 25 - Sobradinho II 17/2013-STDF 3.448.521,22    100,0% 86,9%

Total 23.446.656,67  
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10. Ressalte-se que o Programa de Transporte Urbano do DF – PTU, 

financiado pelo BID, é gerido pela Secretaria de Estado de Mobilidade3 - SEMOB e 

tem como objetivo geral promover a mobilidade, 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. 

Contextualização 

11. 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 2015. (Processo n.º 

32.174/2015-e). Trabalho este que, por sua vez, é motivado pelo Documento de 

Elegibilidade nº CBR-3530/20094, 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.   

12. 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 

de engenharia financiadas com recursos do citado contrato. 

13. A auditoria da SEMAG relativa aos recursos de 2015 consta do 

Processo n.º 32.174/2015-e, e possui uma5 Questão de Auditoria específica para 

avaliação das obras, que será respondida por este NFO por meio deste relatório. 

Objetivos 

                                            
3 Anteriormente denominada Secretaria de Estado de Transportes. 

4 O citado Termo de Elegibilidade 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). 

5 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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1.1.1 Objetivo Geral 

14. Avaliar as obras em andamento ou concluídas durante o exercício de 

2015, destinadas à implantação do Programa de Transporte Urbano do DF (PTU), no 

âmbito do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR, avaliando as pendências 

apontadas no Relatório do Auditor Independente – Demonstrações Financeiras de 

2014. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

15. 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 

16. O trabalho foi executado sobre as obras/contratos listados no tópico 

“Identificação do Objeto” presentes na Tabela 2, incluindo seus anexos e termos 

aditivos, além de outros elementos/ajustes correlatos que se mostrem necessários à 

avaliação dos empreendimentos. 

17. O período em exame compreendeu o período entre o início da 

execução de cada obra e as medições realizadas até dezembro de 2015. 

Montante Fiscalizado 

18. Os montantes empenhados para custeio do objeto fiscalizado, de 

acordo com as informações contidas no SISCOEX6, constam da Tabela 3 a seguir: 

Tabela 3 - Valor das ordens bancárias da amostra selecionada. 

 

                                            
6 A pesquisa no SISCOEX foi feita no dia 12/02/2016. 

Descrição da Obra Contrato Valor OBs 2015 %

Construção de Terminal de Ônibus Urbano Área Especial (Norte) – Samambaia 02/2014-ST 4.541.954,87    1.602.751,71  35%

Construção de Terminal de Ônibus Urbano Área Especial (Sul) – Samambaia 03/2014-ST 5.677.100,34    1.642.720,31  29%

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado na Q 311 – Área Especial - Rec. das Emas 04/2014-ST 2.717.803,29    1.595.692,41  59%

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado nas Quadras 400/600 L – Rec. das Emas 05/2014-ST 2.984.146,91    1.687.929,74  57%

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado na QNR - Ceilândia 15/2013-STDF 4.077.130,04    611.688,67     15%

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado no Gama Leste - Gama 16/2013-STDF 6.343.563,68    -                    0%

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado na AR 25 - Sobradinho II 17/2013-STDF 3.448.521,22    943.349,78     27%

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado na QS 18 - Riacho Fundo II 18/2013-STDF 3.400.607,50    -                    0%

Total 33.190.827,85  8.084.132,62  
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Metodologia 

19. Os procedimentos e técnicas utilizados na execução da presente 

auditoria encontram-se registrados na Matriz de Planejamento. 

20. 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 

21. Os critérios utilizados na presente auditoria foram extraídos, 

principalmente, dos contratos, da Lei de Licitações e Contratos e dos princípios que 

regem a Administração Pública. 

Avaliação de Controle Interno 

22. 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. 

23. 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 
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pelas particularidades de cada órgão, suas práticas e culturas organizacionais.  

24. 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.  

25. 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.  

26. Por todo o exposto, podemos caracterizar o controle interno como 

fraco. 

2 Análise das pendências da auditoria do ano anterior 

27. Os achados da auditoria realizada em 2015, relativos à execução de 

obras, foram encaminhados para manifestação da jurisdicionada por meio da Nota de 

Auditoria nº 20, no bojo do Processo nº 28563/2014-e, cuja resposta foi encaminhada 

por meio dos Ofícios nos 115/2015 – GAB/SEMOB e 120/2015 – GAB/SEMOB. 

28. Complementarmente, consta no Processo nº 1500/2015, que trata da 

análise da execução das mesmas obras sobre o olhar do Controle Externo Distrital e 

com os mesmos achados de auditoria, as manifestações da SEMOB e das empresas 

“Shox do Brasil Construções” e “Engemil Engª, Emp, Manut e Inst, Ltda” a este 

Tribunal (fls. 227/361 do Processo nº 1500/2015) em resposta ao Despacho Singular 

nº 395/2015 – GC/PT (fls. 216/221). 

29. Assim, serão avaliadas, na sequência, as manifestações da 

jurisdicionada e das empresas envolvidas sobre os achados constantes do Relatório 

do Auditor Independente – Demonstrações Contábeis de 2014 e do Relatório Prévio 

de Auditoria constante do Processo nº 1500/2015. 

Achado 1 (2015) – Ausência de projetos das obras. 
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Manifestação do auditado: 

30. No primeiro momento, a jurisdicionada 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. Em seguida, detalha os 

arquivos de pranchas e especificações dos Terminais que compuseram os respectivos 

processos licitatórios. 

31. 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. 

32. 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 esses processos 

continham todos os documentos licitatórios, incluindo os projetos. 

33. 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. 

34. 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. 
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35. 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. 

36. Finaliza afirmando que o Achado 1 não subsiste ante aos argumentos 

apresentados e, em reforço ao discorrido, encaminha em anexo CD-ROM’s com os 

arquivos atualizados. 

37. Em um segundo momento, em resposta ao Despacho Singular nº 

395/2015 - GC/PT, a Secretaria de Mobilidade, analisando a fragilidade nos projetos 

levantada por este Tribunal, firma que foi demonstrado ao TCDF que as restrições 

para contratação de empresa projetista para revisar todos os projetos poderia 

inviabilizar a realização do programa, sua solução foi transferir para o  processo de 

construção a tarefa de minimizar os riscos de insucesso ligados à questão de projetos 

de engenharia e arquitetura, a qual, segundo a jurisdicionada, foi aceita por esta 

egrégia Corte. 

38. Complementa, em relação à “inferência de impactos que repercutiram 

em dano ao Erário” afirmando que todos os contratos avaliados estavam em 

andamento, naquele momento, e, portanto, não se poderia afirmar que havia danos 

definitivos, vez que todos os participantes do processo estavam sendo chamados a 

apresentar correções sobre qualquer possibilidade de dano ao Erário. 

39. Especificamente em relação ao Achado 1, a SEMOB informa que o 

Relatório de Manifestação a respeito dos apontamentos consignados no Relatório dos 

Auditores Independentes foi apresentado ao BID e a este TCDF, em julho de 2015, o 

qual continha um Plano de Ação para realizar as atividades necessárias no intuito de 

atender às determinações do segundo Relatório. 

40. Acrescenta que a secretaria está tomando as providências 

necessárias relativas às ações propostas nos itens 3 e 4 do Plano de Ação, que se 

referem às Orientações Técnicas do IBRAOP, norteando o Consórcio 

ECOPLAN/SKILL sobre os procedimentos para verificação de projetos. Nesse 

sentido, apresenta atas de reuniões realizadas com o Consórcio supervisor e com a 

e-DOC A872A067-e
Proc 32174/2015

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A872A067

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A872A067
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=&filter[anoproc]=2015


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
 

 
 

 

empresa SHOX. 

41. Informa ainda, que estão tomando medidas em relação às licitações 

em andamento para que elas se enquadrem nas determinações deste Tribunal e 

apresenta dois ofícios endereçados ao DER/DF solicitando a avaliação da 

necessidade de inclusão de serviços não previstos e a comprovação de que os preços 

adotados como referência se equiparam aos praticados no mercado, ou que estão 

abaixo da mediana dos serviços correspondentes constantes no SINAPI. 

Manifestação da empresa SHOX: 

42. Preliminarmente, a empresa justifica que sua manifestação carrega 

natureza de colaboração devido ao fato de a fase processual presente naqueles autos 

(Processo nº 1500/2015) ser reservada exclusivamente ao Poder Público. 

43. Em relação ao Achado 1, a empresa afirma que todos os contratos 

selecionados no Relatório do Auditor Independente – Demonstrações Contábeis de 

2014 tratam de empreitadas por preço global e segue dizendo que este Tribunal 

examinou as licitações que resultaram nos contratos verificados no bojo da Auditoria 

Independente das Demonstrações Contábeis de 2014. 

44. Segue afirmando que, naquela oportunidade, esta Corte apontou 

falhas nos documentos integrantes do Projeto Básico, as quais considerou superadas 

em vista das ações implementadas pela jurisdicionada, destacando que as 

controvérsias travadas ocorreram sem a participação dos futuros licitantes. 

45. Na sequência, enumera quatro considerações que assevera 

importantes: a primeira que este Tribunal autorizou o prosseguimento dos certames 

com os projetos à época existentes; a segunda que a leitura do Relatório Prévio de 

Auditoria pode conduzir ao entendimento de que este Tribunal, ao autorizar a 

continuidade das licitações, o fez sem a devida observação às disposições da OT – 

IBR 001/2006 do IBRAOP; a terceira que o ressurgimento, na fase de execução, de 

questões erguidas inicialmente na época de exame dos instrumentos convocatórios é 

matéria que não deve afetar a empresa, visto que sequer participou dos debates; a 

quarta que pelo menos duas possibilidades se afiguram: tratar-se de matéria vencida 
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e já decidida por este Tribunal de Contas e, portanto, o exame da fase de execução 

do objeto dos respectivos contratos deve ser feito com os projetos existentes, visto 

que foram considerados suficientes, ou assiste razão aos auditores, sendo que as 

falhas existentes não podem recair sobre a empresa, visto que não participou dos 

debates na fase de exame dos editais e nem é responsável pela elaboração dos 

aludidos projetos. 

46. Destaca que essas quatro considerações são importantes por ser este 

achado a principal causa dos demais. 

47. Assevera que o Tribunal não lançou represália quanto à procedência 

do preço estabelecido pela Administração por ocasião do exame dos editais de 

licitação e nem na presente fase de exame de execução dos objetos contratuais. 

48. Dessa forma, por ser a execução da obra regida pelo regime de 

contratação por preço global e o órgão de controle, ao examinar os termos do edital 

de licitação, não levantou obstáculos à composição dos preços unitários, o que se 

deve homenagear na fase de execução é a realização da obra e a devida contrapartida 

do pagamento, nos termos inicialmente pactuados, observadas as alterações 

legalmente efetivadas. 

49. Prossegue afirmando que o erro da Administração em não fornecer 

todos os elementos e informações para que os licitantes possam elaborar suas 

propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação não 

pode ser atribuído à empresa. 

50. Por fim, conclui que as incorreções e falhas formais suscitadas, em 

razão da ausência de projetos das obras, não podem acarretar a devolução de 

recursos ao Erário, sob pena de se quebrar o equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos, visto que a empresa recebeu pelos serviços exatamente o preço compatível 

com o que foi orçado pela Administração, dentro dos parâmetros de mercado, e não 

contestado por este Tribunal. 

Manifestação da empresa ENGEMIL: 

51. A empresa assevera que, em seu entendimento, todas as 
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informações e especificações para a execução do objeto contratado foram 

devidamente prestadas e encontravam-se dispostas nos documentos oficiais 

disponibilizados por ocasião da licitação, da qual sagrou-se vencedora e vem 

executando a contento nos últimos meses. 

52. Diante disso, afirma que caberia tão somente à SEMOB posicionar-

se sobre esse achado. 

Posicionamento da equipe de auditoria: 

53. Primeiramente, cabe esclarecer que a jurisdicionada não foi completa 

em sua resposta ao primeiro item da Nota de Auditoria nº 1 – 1500/15, tendo sido mais 

diligente em resposta ao e-mail de reiteração do referido pedido. Ainda assim, sua 

resposta foi insatisfatória. Mesmo sua manifestação no Relatório Prévio de Auditoria 

do Processo nº 1500/2015, que esclareceu pontos importantes e particularidades dos 

processos licitatórios e de execução, demonstrando que eles 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 e esclarecendo 

que alguns projetos complementares foram desenvolvidos durante a execução da 

obra, não logrou êxito em atender os preceitos da Lei de Licitações. 

54. A ausência de projetos de terraplenagem, de projetos de 

pavimentação, de memoriais descritivos e de cálculo, elementos considerados 

fundamentais conforme disposição da OT – IBR 001/2006 do IBRAOP7 e 

entendimento deste Tribunal, respalda o posicionamento de que não foram 

observados os preceitos constantes do inciso IX, do art. 6º, da Lei nº 8.666/1993. 

55. A materialidade da participação da terraplenagem e da pavimentação 

no valor das obras, que gira em torno de 50% dos custos totais, mostra a criticidade 

da ausência desses elementos na composição do Projeto Básico. 

56. Ademais, destaca-se a discrepância de especificação na comparação 

entre o documento de especificações técnicas e o orçamento de referência do 

                                            
7 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. 
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Terminal do Recanto das Emas I, em que o primeiro consignava base e sub-base em 

cascalho laterítico ao passo que o segundo orçava a execução em brita graduada para 

as mesmas camadas. 

57. Apesar do esforço empreendido pela jurisdicionada em afirmar que 

diante dos argumentos apresentados o Achado 1 não subsistiria, ela se contradiz ao 

afirmar que “Durante os processos licitatórios foi demonstrado ao próprio TCDF que 

as restrições para contratação de empresa projetista para revisar todos os projetos 

poderia inviabilizar a realização do programa. A opção foi transferir para o processo 

de construção a tarefa de minimizar os riscos de insucesso ligados à questão de 

projetos de engenharia e arquitetura” (fl. 271, Processo nº 1500/2015). 

58. Isso deixa claro que o presente achado subsiste e que a SEMOB, 

conscientemente, optou por transferir os riscos ligados a projetos e especificações 

ausentes ou incompletas para a etapa da execução das obras. 

59. Em relação à manifestação da empresa SHOX, a atuação prévia 

deste Tribunal em análises de editais de licitação não impede que o mesmo volte a 

atuar nos contratos decorrentes destes certames, nem convalida as impropriedades e 

falhas cometidas durante suas execuções. Como comprovado por várias obras cujas 

licitações e execuções foram acompanhadas por esta Corte, a exemplo do Estádio 

Nacional de Brasília e sua cobertura, do BRT Sul, do Asfalto Novo, entre outros. 

60. Ademais, a autorização deste Tribunal para o prosseguimento das 

licitações não assegura que suas execuções se darão dentro dos ditames legais ou 

mesmo seguindo estritamente o previsto nos projetos básicos e nas planilhas 

orçamentárias, de forma que se faz necessário o controle concomitante desta Corte 

para se resguardar o Erário. 

61. Apesar de este Tribunal ter autorizado o prosseguimento de algumas 

licitações que deram origem a contratos ora em análise, cabe relembrar que a própria 

SEMOB afirma, como mencionado no parágrafo 57, que esta autorização se deu 

devido ao compromisso que ela assumiu de transferir para a etapa de execução a 

tarefa de minimizar os riscos de insucesso ligados ao presente achado. 
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62. É razoável inferir que as questões do presente achado, relativas à 

ausência de projetos das obras, não devem, estritamente nesse aspecto, afetar as 

licitantes vencedoras dos contratos ora em apreço, porém as falhas ocorridas durante 

a execução relativas às medições, à quantificação e corretude dos aditivos, à 

diferenças entre os serviços contratados e os executados, à formalização dos termos 

aditivos, à extrapolação dos limites legais de aditivos, às deficiências na execução dos 

serviços e ao não atendimento dos critérios de acessibilidade podem afetá-las, mesmo 

que tais falhas tenham como causa original a ausência de projetos e elementos 

constitutivos dos projetos básicos licitatórios. 

63. Em relação à afirmação de que ao momento da avaliação por este 

Tribunal dos editais de licitação o mesmo não “lançou represália quanto à procedência 

do preço estabelecido pela Administração”, os textos das Decisões nºs 3.958/2012 

(que engloba os terminais do Gama, Ceilândia e Sobradinho) e 4.095/2012 (que 

engloba os terminais do Recanto das Emas I e II) contradizem tal afirmação ao 

determinar, o primeiro, que a então Secretaria de Estado de Transporte, atual 

SEMOB, compatibilizasse o orçamento referencial do certame com as bases de dados 

do SICRO, SINAPI e ANP e, o segundo, que adotasse providências corretivas ou que 

apresentasse justificativas em face das impropriedades verificadas no orçamento 

estimativo quando comparado com as bases de dados do SICRO, SINAPI e ANP. 

64. É certo que o erro em não fornecer todos os elementos e informações 

para que os licitantes pudessem elaborar suas propostas de preços com total e 

completo conhecimento do objeto da licitação recai sobre a Administração, entretanto 

qualquer dos participantes, inclusive as empresas SHOX e ENGEMIL, dos referidos 

certames era parte legítima a representar contra tais erros para que o procedimento 

fosse conduzido com todas as informações necessárias. 

65. Por fim, as incorreções e falhas formais do presente achado, por si só 

não devem acarretar a devolução de recursos, mas as medidas corretivas e a conduta 

esperada em vista da legislação vigente devem ser cobradas da jurisdicionada para 

melhoria de seus procedimentos administrativos. 

66. A empresa ENGEMIL, em relação a este achado, se limitou a dizer 
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que todas as informações e especificações necessárias para execução do objeto 

contratual foram devidamente prestadas, cabendo à SEMOB posicionar-se. 

Argumentos que já foram devidamente refutados. 

67. Dessa forma, apesar da melhoria na apresentação das informações 

pela UEGP/SEMOB, persiste a constatação de ausência de projetos essenciais para 

a execução das obras, agravada ainda pelas evidentes fragilidades dos projetos, das 

especificações existentes e dos respectivos orçamentos que compunham os Projetos 

Básicos. 

Manifestação da jurisdicionada em relação ao Relatório Prévio: 

68. Na manifestação em relação ao Relatório Prévio de Auditoria, a 

jurisdicionada afirma não ser produtivo argumentar sobre manifestações anteriores, 

afirmando que este corpo técnico não se atentou para os projetos de terraplenagem 

que foram confeccionados durante a execução das obras e que se encontram nos 

respectivos processos de acompanhamento de suas execuções. Como exemplo, cita 

os terminais: Gama Leste, Sobradinho II, QNR Ceilândia, Samambaia Norte e 

Samambaia Sul. 

69. Alega que as discrepâncias apontadas entre documentos de projeto 

foram superadas pela elaboração de novos projetos e adoção de novas soluções, 

justificados por critérios técnicos, em resposta às restrições impostas pelas 

circunstâncias da execução da obra. 

70. Ainda afirma que não foi levado em consideração o cumprimento do 

Plano de Ação apresentado após o relatório do exercício de 2014, que culminou na 

aprovação dos aditamentos contratuais em estrito cumprimento das recomendações 

desse Tribunal, em relação à elaboração de projetos, especificações e orçamentos. 

71. Para comprovar o atendimento às recomendações, apresenta a 

documentação referente aos Terminais do Guará II e M Norte Taguatinga. E 

complementa com a apresentação dos documentos enviados pela empresa ENGEMIL 

em que são apresentados os carimbos das plantas dos pavimentos de concreto, as 

especificações e cálculos de resistência dos mesmos. 
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72. Finaliza ressaltando que o posicionamento da equipe de auditoria se 

sustentava em vista dos projetos elaborados em 2009, mas que as complementações 

realizadas em tempo de execução comprovam a tese defendida pela UEGP/SEMOB 

apesar da morosidade na efetivação de tais projetos. 

Posicionamento da equipe de auditoria: 

73. A resposta e a documentação apresentadas pela jurisdicionada 

mostram a evolução de seus procedimentos administrativos de avaliação dos 

aditamentos contratuais direcionados ao cumprimento dos ditames da legislação em 

vigor. 

74. Ressalta-se que este corpo técnico aceitou como verídica, nessa 

avaliação, a afirmação de que foram confeccionados e estão presentes nos 

respectivos processos de acompanhamento das obras os projetos de terraplenagem 

dos Terminais Gama Leste, Sobradinho II, QNR Ceilândia, Samambaia Norte e Sul, 

sem, no entanto, os mesmos terem sido apresentados a esse Tribunal. 

75. Como uma das finalidades do presente achado é levar a termo o 

caráter pedagógico do Tribunal e em vista da elaboração, em tempo de execução, de 

projetos, planilhas e memórias de cálculo ausentes nos Projetos Básicos licitatórios e 

da melhoria dos procedimentos de avaliação de pleitos de aditivos contratuais, 

considera-se sanado o achado. 

Achado 2 (2015) – Ausência de estudo de alternativas para terraplenagem do 

Terminal QNR Ceilândia – Contrato n.º 15/2013 - ST. 

Manifestação do auditado: 

76. A jurisdicionada afirma que convocou a construtora e o consórcio 

supervisor para elaborarem os estudos que demonstram a melhor solução para a cota 

de soleira do Terminal QNR Ceilândia, entretanto este documento ainda se encontra 

em desenvolvimento, apesar do empenho da Secretaria em cobrar agilidade dos 

envolvidos. 

Manifestação da empresa SHOX: 

77. A empresa inicia alegando que não há inconformismo em relação à 
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realização do serviço, mas apenas em relação à comprovação de que a solução 

adotada era a mais adequada técnica e economicamente. 

78. Em seguida relata que foram apresentados novos argumentos para 

amparar a solução empregada, que foram considerados importantes na análise da 

auditoria, mas, apesar disso, insuficientes. 

79. Relata que, no entendimento do corpo técnico, pelo fato de a empresa 

ter se sagrado vencedora de outras licitações de terminais, a fiscalização teria que 

levar em conta que o material escavado em outros terminais pudesse ser utilizado 

para reduzir o aterro necessário no terminal de Ceilândia. 

80. A partir daí, a empresa tece suposições que deveriam ter sido feitas 

para se seguir a mesma linha de raciocínio da argumentação do corpo técnico, que 

seriam: a previsão de quais terminais iriam receber o material excedente, o cálculo do 

transporte desse material, o método a ser adotado para prever quais licitantes seriam 

vencedores das licitações de quais terminais, encerrando com qual solução seria 

adotada para os casos de transporte de materiais entre terminais com vencedores 

distintos. 

81. Finaliza reforçando que a empresa realizou a terraplenagem, o que 

não foi contestado, e recebeu por isso a importância pactuada. 

Posicionamento da equipe de auditoria: 

82. A resposta da jurisdicionada informa que estão trabalhando no 

atendimento dos questionamentos deste Tribunal, sem, contudo, estabelecer um 

prazo para finalizar sua resposta. 

83. Todavia, entre a data da referida alegação e a presente transcorreram 

quase seis meses e, mesmo assim, sua resposta ainda permanece pendente. 

84. Em relação à manifestação da empresa SHOX, no presente momento 

realmente não se está questionando a execução do serviço, mas apenas a 

economicidade da solução técnica adotada. 

85. Em que pese isso, há que se destacar que o posicionamento do corpo 
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técnico privilegia a gestão eficiente dos recursos públicos, afirmando que, na 

elaboração de editais de licitação para obras executadas concomitantemente, o gestor 

tinha o dever de compensar movimentações de terra entre lotes que possuíam 

material escavado excedente e outros com necessidade de maior volume de material 

para compactação, no intuito de se obter menores custos de execução. 

86. Portanto, permanece a necessidade de comprovação da boa e regular 

utilização dos recursos públicos por meio dos estudos que elegeram a solução 

executada como a que melhor resguarda o Erário. 

Manifestação da jurisdicionada em relação ao Relatório Prévio: 

87. Em relação a esse achado, a jurisdicionada apresenta o relatório dos 

projetistas para comprovar a economicidade da solução adotada. 

88. Esse relatório apresenta a comparação de três possibilidades de 

terraplenagem. 

89. A primeira consistia em se adotar a cota de soleira próxima à da 

entrada do terminal, que resultaria em um grande volume de aterro, como apresentado 

na Figura 1 a seguir. 

 

Figura 1 - Alternativa 1 do estudo de soluções técnicas viáveis. 

90. A segunda consistia em se adotar a cota de soleira próxima à da saída 

do terminal, que resultaria em um grande volume de corte, como apresentado na 

Figura 2 a seguir. 
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Figura 2 - Alternativa 2 do estudo de soluções técnicas viáveis. 

91. A terceira consistia na adoção de uma cota intermediária entre as 

duas mencionadas, de forma se obter o melhor aproveitamento entre cortes e aterros, 

como apresentado na Figura 3 a seguir. 

 

Figura 3 - Alternativa 3 do estudo de soluções técnicas viáveis. 

92. A avaliação dos projetistas salienta que as duas primeiras alternativas 

resultariam em taludes e grandes movimentações de terra, culminando em 

aditamentos contratuais e aumento dos custos. 

93. Por isso foi selecionada a terceira alternativa, que se evidenciou a 

melhor solução técnica e econômica, respeitando-se as prerrogativas dos declives dos 

acessos à plataforma, não prejudicando o projeto de águas pluviais e mantendo-se a 

melhor proporção entre cortes e aterros. 

Posicionamento da equipe de auditoria: 

94. A partir dos dados da solução adotada, percebe-se que a proporção 

escolhida entre cortes e aterros não minimiza a utilização de solo externo, visto que o 

volume de cortes representa menos de 0,5% do volume de aterro. 

95. Entretanto, o estudo apresentado, somado às justificativas anteriores, 

permite inferir que as restrições relativas à interligação das redes de águas pluviais e 

de esgoto do terminal às redes públicas restringiram a possibilidade de compensação 
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entre cortes e aterros. 

96. Dessa forma, considera-se cumprida a exigência de comprovação dos 

estudos que elegeram a solução técnica mais adequada a resguardar o Erário, 

restando superado o presente achado. 

Achado 3 (2015) – Fragilidades e inconsistências nos registros das medições, 

possibilitando antecipação de pagamentos. 

Manifestação do auditado: 

97. A SEMOB argumentou que estão sendo realizadas reuniões para 

melhoria dos procedimentos de medição e de avaliação de aditivos contratuais, com 

retenção de pagamentos nos casos de indicativo de divergências nas medições. 

98. Informa que apresentará relatório do cumprimento das determinações 

deste Tribunal, porém não estabelece prazo para tanto. 

Manifestação da empresa SHOX: 

99. A empresa SHOX se defende argumentando que não houve pleito de 

aditivos contratuais em decorrência dessa fragilidade, que não houve a antecipação 

de pagamentos, pelo fato de ter sido pago exatamente o que foi executado, e, por fim, 

que nenhum dos responsáveis pela fiscalização das obras indicou em seus relatórios 

a ocorrência de antecipação de pagamentos, mesmo sendo de sua atribuição realizar 

a medição das obras. 

Posicionamento da equipe de auditoria: 

100. A Jurisdicionada não questiona o achado de auditoria, 

comprometendo-se apenas a futuramente reavaliar as medições e respectivas 

memórias de cálculo. 

101. Em relação ao posicionamento da empresa SHOX, cabe ressaltar que 

o Ofício sem número (Anexo II do presente processo), datado de 15/10/2015, 

referente a pedido de aditamento do Contrato n.º 3/2014, Terminal de Samambaia Sul, 

consigna em seu bojo a previsão de aumento de quantitativos contratuais, como 

apresentado na Figura 4 a seguir. 
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Figura 4 - Trecho do pedido de aditamento do Contrato n.º 3/2014. 

 

102. Em consequência desse pedido, foi publicado no Diário Oficial do DF, 

do dia 2 de fevereiro de 2016, o extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 03/2014, 

apresentado na Figura 5 a seguir. 

Figura 5 - Publicação do Aditivo contratual no DODF. 

 

103. Com isso, se torna inverídica a afirmação de que não foram pleiteados 

aditivos em decorrência das fragilidades expostas no presente achado. 

104. Assim, é necessário que sejam adequados os quantitativos dos 

aditivos para que eles reflitam a correta metodologia de apropriação, o que significa 

que devem ser ajustados os quantitativos dos serviços de carga, de transporte e de 
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momento extraordinário de transporte relacionados ao aditivo contratual que alterou 

serviços previstos inicialmente. 

Manifestação da jurisdicionada em relação ao Relatório Prévio: 

105. A UEG/SEMOB inicia seu posicionamento informando que a revisão 

das medições à procura de eventuais inconsistências nos registros e pagamentos foi 

prejudicada pelo encerramento do contrato com o Consórcio supervisor Ecoplan/Skill, 

mas que, no entanto, as diligências realizadas até então forma suficientes para 

responder adequadamente a esse Tribunal. 

106. Nesse sentido, ela informou que foram tomadas medidas preventivas 

para se possibilitar a apuração dos fatos e o tratamento dos impactos decorrentes de 

erros que por ventura venham a ser comprovados. Em seguida enumera as 

precauções empreendidas: 

I. controle para que o encerramento dos contratos se dê apenas 

após a verificação de eventuais inconsistências; 

II. inserção da obrigação de se rever as medições em comparação 

com os projetos “as built” antes do encerramento das obras no 

escopo da nova contratação de empresa supervisora; 

III. retenção de pagamentos para cobrir eventuais ajustes de 

medições já realizadas; e 

IV. aprimoramento dos procedimentos administrativos de medição, 

com aprimoramento das memórias de cálculo, de acordo com os 

itens 7 e 8 do Plano de Ações para o exercício de 2015. 

107. Informa que, para o Contrato n.º 03/2014-ST, Terminal de Samambaia 

Sul, o pedido de aditamento foi instruído com memória de cálculo clara e taxativa, 

especialmente nos itens referentes a terraplenagem, reduzindo a possibilidade de 

erros futuros e criando condições para a verificação das medições já realizadas. 

108. Por fim, destaca que, apesar de os trabalhos não estarem concluídos 

e da dificuldade de se estabelecerem prazos para tanto, deve ser levado em 
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consideração a sua diligência no atendimento das recomendações e determinações 

desse Órgão de Controle, fato realçado pela instauração de processos de apuração 

de responsabilidades em todos os contratos aditados. Na sequência apresenta a 

Tabela 4 a seguir para sua comprovação. 

Tabela 4 - Relação dos processos de apuração de responsabilidades. 

 

Posicionamento da equipe de auditoria: 

109. Inicialmente, não foi questionada a existência do achado, tendo sido 

apresentadas as medidas mitigatórias dos efeitos proporcionados pela 

intempestividade da apuração pela jurisdicionada do dano apontado por essa Corte 

com vistas a se garantir a efetividade da posterior apuração do dano ocorrido. 

110. Dessa forma, permanece o achado e a necessidade de que sejam 

adequados os quantitativos dos aditivos para que eles reflitam a correta metodologia 

de apropriação dos serviços de terraplenagem, o que significa que devem ser 

ajustados os quantitativos dos serviços de carga, de transporte e de momento 

extraordinário de transporte relacionados ao aditivo contratual que alterou serviços 

previstos inicialmente. 

Achado 4 (2015) – Inconsistências na determinação dos quantitativos aditados. 

Manifestação do auditado: 

111. A SEMOB informa que as empresas executora e supervisora foram 

instadas a se manifestar em relação a esse achado. 

112. Além disso, informou que realizou reuniões para reavaliação das 

medições, entretanto apresenta documentação relativa aos terminais Cruzeiro Novo, 
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Taguatinga Sul e Planaltina em vez de Sobradinho II. 

113. Ademais, indica que o documento para comprovação das medidas 

tomadas está em elaboração, mas apresenta documentos relativos a outros terminais. 

Manifestação da empresa SHOX: 

114. A empresa SHOX, em sua defesa, apenas se restringe a afirmar que 

a empresa recebeu pelos serviços efetivamente prestados, a pesar da falha apontada, 

e afirma que a suposição de ocorrência de compensação entre cortes e aterros 

previstos nas notas de terraplanagem não ocorreu. 

Posicionamento da equipe de auditoria: 

115. A jurisdicionada não justifica os erros cometidos nas memórias de 

cálculo dos aditivos, que dizem respeito à aplicação do fator de empolamento para se 

obter os momentos extraordinários de transporte, quando o critério de medição desse 

serviço leva em consideração o volume de corte in natura e não o volume desse 

material empolado. 

116. Em vez disso, apenas informa que realizou reuniões para avaliar as 

medições dos serviços, adicionando que o documento que comprova as medidas 

adotadas ainda se encontra em elaboração. 

117. Cabe ressaltar que entre a data da resposta e a presente análise 

transcorreram quase seis meses, mesmo assim o documento em comento ainda não 

foi enviado a este Tribunal. 

118. Em relação à manifestação da empresa SHOX, apesar de a empresa 

alegar que a contratação em comento obedece ao regramento do regime por 

empreitada global, o risco contratual inerente a esse regime foi mitigado pela 

realização de termos aditivos que majoraram quantitativos de serviços presentes no 

contrato inicial que não têm relação com a necessidade de inclusão do reservatório 

de águas pluviais e sistema de combate e prevenção a incêndios, de forma que os 

contratos analisados assumiram contornos inerentes aos do regime de custos 

unitários. 
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119. É certo que a natureza do regime dos contratos em análise não pode 

ser híbrida, assumindo características de empreitada por preço global quando a 

realidade da execução beneficia a contratada e mitigando os riscos contratuais por 

meio de aditivos quando o benefício é em seu desfavor. 

120. Portanto, há de se promover o casamento da realidade de execução 

das obras com a justa remuneração, passando-se pela avaliação dos quantitativos 

aditados para se atingir tal finalidade. 

121. Ademais, para que seja aceita a alegação de que não houve 

compensação entre os volumes de corte e aterro realizados na obra, é necessário que 

o material escavado seja inservível para recompor o aterro, o que apenas pode ser 

comprovado com a apresentação dos ensaios técnicos que levaram a essa conclusão. 

Entretanto, os referidos ensaios não foram apresentados, permanecendo, portanto, o 

achado. 

Manifestação da jurisdicionada em relação ao Relatório Prévio: 

122. A UEG/SEMOB alega que o item 9 do Plano de Ação para o exercício 

de 2015 contempla a revisão das planilhas do Terminal de Sobradinho II, mas que os 

itens 7 e 8 do mesmo plano estende os trabalhos de verificação para os demais 

terminais, tendo reflexos nos aditivos realizados ao longo do exercício de 2015, em 

contraposição ao posicionamento da equipe de auditoria, que asseverou não haver 

resposta para esse apontamento. 

123. Na sequência, informa que não foram, até aquele momento, 

detectados os erros apontados no Relatório Prévio de Auditoria, acrescentando que o 

Processo n.º 093.000401/2014 se encontra na Procuradoria Geral do DF para 

definição do encaminhamento para encerramento do contrato e, enquanto não se 

conclui a análise, os pagamentos encontram-se retidos para apuração da 

irregularidade. 

124. Em relação à manifestação da empresa SHOX a respeito do regime 

de contratação vigente na obra do Terminal de Sobradinho II (Contrato n.º 17/2013), 

a UEG/SEMOB informa que não foi adotado procedimento dúbio ou de caráter híbrido 

em qualquer de seus contratos e que o conceito aventado pela empresa não se aplica 
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aos contratos do PTU. 

125. Segue afirmando que se houve esse tipo de tratamento para qualquer 

item de planilha, tal erro será corrigido. Ademais, esclarece que é comum a referência 

ao valor total da obra como “preço global” sem que isso configure referência ao regime 

de contratação. 

126. Salienta que junto a cada medição são apresentados relatórios dos 

ensaios realizados no período, ressaltando que os mesmos estão presentes nos 

processos de acompanhamento das obras, mas confirma que a confecção desses 

relatórios está prejudicada pela falta do contrato com a empresa supervisora. 

127. Para suprir essa lacuna, a jurisdicionada alertou as construtoras e os 

executores dos contratos da necessidade de encaminhamento dos relatórios de 

ensaios para a devida instrução dos respectivos processos. 

128. Finaliza afirmando que foi enviada recentemente uma coletânea de 

documentos em atendimento à Nota de Auditoria n.º 02/2016 – NFO. 

Posicionamento da equipe de auditoria: 

129. Em relação à melhoria dos procedimentos administrativos, esse corpo 

técnico reconhece que houve melhorias nas avaliações e nas memórias de cálculo 

dos aditivos contratuais, entretanto ainda defende o posicionamento de que a 

jurisdicionada não apresentou resposta adequada em relação ao presente achado. 

130. A argumentação ora em análise reafirma tal posicionamento ao 

informar que o erro apontado pela auditoria não foi por eles detectado até aquele 

momento. 

131. Entretanto, a jurisdicionada afirma que foram tomadas as cautelas 

necessárias ao ressarcimento ao Erário com a retenção dos pagamentos para 

apuração das irregularidades apontadas, o que advoga a seu favor, visto que a 

demora em se apurar os fatos do presente achado pode não impedir o posterior 

ressarcimento ao Erário. 

132. Importa ressaltar a afirmação da UEG/SEMOB em relação ao regime 
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contratual adotado no PTU, refutando as alegações da empresa SHOX e afirmando 

que o regime adotado nos contratos ora em análise é o de preços unitários8, fato que 

vai ao encontro do posicionamento da auditoria já manifestado, de que se deve 

promover o casamento da realidade de execução das obras com a justa remuneração. 

133. Apesar de a jurisdicionada afirmar que junto com as medições são 

apensados os relatórios dos ensaios realizados, não foram apresentados os relatórios 

de testes de compactação do solo escavado da própria obra, que comprovariam se 

esse material é inservível ou atende às especificações de projeto e, portanto, se 

poderia ser aproveitado para compactação do aterro a ser realizado. 

134. Mesmo na documentação enviada em resposta à Nota de Auditoria 

n.º 02/2016 – NFO, em que constam os relatórios dos ensaios realizados para os 

contratos selecionados, não está presente nenhum ensaio que avalie a qualidade do 

material escavado no local, mas apenas os ensaios de granulometria, de 

compactação e de índice de suporte Califórnia do material “que vem sendo aplicado 

nas camadas de Terraplenagem”, como apresentado no trecho retirado do Relatório 

de Controle Tecnológico n.º 01 de Sobradinho II, como apresentado na Figura 6 a 

seguir. 

 

Figura 6 - Trecho do Relatório Tecnológico n.º 01 de Sobradinho II. 

135. Cabe destacar que a discussão em torno dos ensaios do solo 

escavado no local surgiu motivada pela alegação da empresa SHOX de que não 

houve compensação entre cortes e aterros na obra do Terminal de Sobradinho II e em 

                                            
8 Essa afirmação é mais incisiva no segundo parágrafo da resposta ao achado 6. 
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nada interfere na constatação de que os cálculos empreendidos no aditamento 

impugnado foram realizados erroneamente. 

136. Dessa forma, permanece o achado. 

Achado 5 (2015) – Desconformidade entre serviços contratados e os 

efetivamente executados. 

Manifestação do auditado: 

137. Sobre esse achado, a jurisdicionada informa que o andamento dos 

trabalhos de melhoria de apresentação das memórias de cálculo, a verificação das 

medições, a revisão das planilhas e as demonstrações de viabilidade técnica das 

soluções adotadas têm se mostrado efetivos na identificação de eventuais 

divergências sobre os vários aspectos levantados pelos auditores, conforme suas 

próprias palavras. 

138. Acrescenta que a empresa SHOX está realizando verificações em 

campo para conferir as quantidades da planilha e confrontar com as quantidades 

efetivamente executadas. 

139. Para as demais obras, informa que elas estão em processo de 

aditamento de quantitativos, devendo ser informados os resultados oficiais ao seu 

término. 

140. Por fim, alega que o prazo de trinta dias para a verificação cuidadosa 

das divergências e recuperação dos dados obtidos em tempo de execução para se 

mostrar que foram adotadas as melhores soluções é insuficiente. 

Manifestação da empresa SHOX: 

141. A empresa inicia sua argumentação afirmando que de fato a execução 

dos reservatórios foi realizada com peças pré-moldadas, entretanto frisa que a 

necessidade de execução dos reservatórios não surgiu da empresa. 

142. Ela também rechaça as conclusões alcançadas no Relatório Prévio 

de Auditoria do Processo n.º 1500/2015, que se referem à irregularidade de se medir 

serviços mais caros e executar serviços de especificação diferente e preço inferior, 
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que caracterizaria superfaturamento. 

143. Ademais, afirma que houve profissionalismo e compromisso da 

empresa em se manter o preço inicialmente pactuado para se executar um serviço de 

melhor qualidade e maior preço. 

144. Por fim salienta, que apenas posteriormente sobreveio a exigência do 

Poder Público e por essa razão a empresa correu o risco e executou os serviços, não 

restando claro a que exigência esta alegação se refere. 

Posicionamento da equipe de auditoria: 

145. Apesar de a jurisdicionada alegar que as mudanças empreendidas em 

seus procedimentos têm se mostrado efetivos na identificação de divergências, não 

foram comprovados os resultados práticos de tal efetividade, pois não foram 

apresentados os estudos que comparam técnica e economicamente as soluções de 

execução dos reservatórios para justificar a vantajosidade da solução adotada. Tão 

pouco foram aditados os contratos ora em análise para retratar a realidade da 

execução, com as memórias de cálculo que demonstrem as modificações 

empregadas e sua correspondente justa remuneração, fazendo prova das glosas 

realizadas no caso de terem sido feitas medições inadequadas dos serviços do 

reservatório de águas pluviais. 

146. Da mesma forma, não foram apresentados os resultados das 

verificações empreendidas pela empresa SHOX. 

147. Em relação aos contratos que estavam em processo de aditamento 

naquela oportunidade, destaca-se que a resposta da jurisdicionada tem data de 

setembro de 2015, sendo provável que muitos daqueles aditamentos já estejam 

concluídos e, mesmo assim, não foram apresentados os resultados oficiais. 

148. Mesmo a alegação de que o prazo de trinta dias seria insuficiente para 

apresentar as informações solicitadas não se sustenta, visto que já se passaram 

quase seis meses da data de manifestação da jurisdicionada e, mesmo assim, não 

houve complementação de sua resposta. 
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149. A empresa SHOX confirma que os reservatórios de águas pluviais 

foram, em verdade, executados com peças pré-moldadas, entretanto negam a 

ocorrência de superfaturamento. 

150. Ocorre que a avaliação da ocorrência de superfaturamento não pode 

ser descartada apenas baseado na alegação da empresa de que os serviços 

executados em substituição aos previstos na planilha orçamentária de aditamento 

foram de melhor qualidade e maior preço. 

151. Faz-se necessária a prova dos custos incorridos, visto que, a título de 

exemplo, o aumento de custos da realização do serviço com peças pré-moldadas 

pode ter sido superado pela diminuição da armação necessária nessas peças. 

152. Ainda em relação à execução dos reservatórios de águas pluviais, nos 

Terminais do Recanto das Emas, os relatórios de medições (Anexo I) mostram que os 

serviços de concretagem foram realizados in loco, como previsto nas planilhas 

orçamentárias. As fotos são apresentadas a seguir. 

  

Laje do fundo do reservatório 

concretada, Terminal do Recanto das 

Emas I 

Montagem de formas, Terminal do 

Recanto das Emas I 
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Fôrmas e escoramento das cortinas e 

pilares, Terminal do Recanto das Emas I 

Desforma das costinhas e pilares, 

Terminal do Recanto das Emas I 

  

Montagem das fôrmas, Terminal do 

Recanto das Emas II 

Paredes concretadas, Terminal do 

Recanto das Emas II 

 

153. O fato que ter sido executada a solução inicialmente prevista coloca 

em xeque a vantajosidade ora alegada e reforçando a necessidade de apresentação 

dos custos incorridos para comparação das execuções. 

154. Dessa forma, permanece a necessidade de apresentação dos 

estudos que comparam técnica e economicamente as soluções de execução dos 

reservatórios para justificar a vantajosidade da solução adotada. 

155. Em relação à substituição dos serviços de plantio de grama em mudas 

e de palmáceas em detrimento do plantio de grama em plaquetas e plantio de arvores 

Jatobá ou Tarumã, em nova vistoria realizada nos Terminais do Recanto das Emas, 

novamente foi constatado o plantio de grama em mudas e de palmáceas, como 

e-DOC A872A067-e
Proc 32174/2015

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A872A067

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A872A067
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=&filter[anoproc]=2015


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
 

 
 

 

apresentado nas fotos a seguir. 

  

Plantio de grama em mudas, Terminal 
do Recanto das Emas I 

Plantio de palmáceas, Terminal do 
Recanto das Emas I 

  

Plantio de grama em mudas, Terminal 
do Recanto das Emas II 

Plantio de palmáceas, Terminal do 
Recanto das Emas II 

 

156. Percebe-se que o problema constatado nos demais terminais 

continua ocorrendo, contudo agora os serviços de plantio de grama foram medidos 

nas obras dos Terminais do Recanto das Emas. Como apresentado nas figuras a 

seguir. 
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157. Naquela oportunidade, os serviços mencionados não haviam sido 

medidos nas obras dos Terminais QNR-Ceilândia e Riacho Fundo II, porém, 

posteriormente, esses serviços foram medidos, inclusive o plantio de Jatobá ou 

Tarumã, como apresentado nas figuras a seguir. 

 

 

158. Portanto, o que representava apenas um superfaturamento em 

potencial, converteu-se em dano ao Erário, devendo ser devidamente ressarcido. 

Manifestação da jurisdicionada em relação ao Relatório Prévio 

159. Inicialmente, a UEG/SEMOB reafirma os esforços empreendidos em 

cumprimento ao Plano de Ação do exercício de 2015, enumerando as ações tomadas 

nos itens 2, 4, 7, 8, 9, 11 e 13 e afirmando seu entendimento de que foram 

estabelecidos os instrumentos de controle para garantir o alinhamento entre os 

serviços contratados e os respectivos elementos de contrato. 
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160. Em seguida, afirma o que segue apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7 - Trecho da defesa do achado 5. 

161. Segue expondo que a análise desse Tribunal deveria ser mais 

abrangente, não se restringindo a apenas um item para avaliar medidas colocadas em 

prática, referindo-se à sua declaração de que apenas no Terminal do Riacho Fundo II 

foram utilizadas peças pré-moldadas para confecção do reservatório de retenção de 

águas pluviais. 

162. Complementa afirmando que todos os demais terminais tiveram seus 

reservatórios moldados in loco, como consequência do questionamento desse 

Tribunal e de “outros fatores que não se confirmaram durante o processo executivo, 

especialmente quanto ao prazo de execução, que era a questão técnica mais 

importante”. 

163. Informa que a empresa ENGEMIL contesta o posicionamento da 

auditoria em relação ao plantio de grama e de árvores Jatobá ou Tarumã nos 

Terminais do Recanto das Emas. 

164. Por fim, complementa esperar que a equipe de auditoria “seja 

despojada da prevenção comumente adotada por alguns processos de auditagem, e 

que permita, também, posicionamentos mais alinhados com a realidade” de forma 

diferente ao expressado no parágrafo 119 do Relatório Prévio, que afirma que o 

superfaturamento até então potencial tornara-se efetivo. 

165. Em sua contestação, a empresa ENGEMIL alega que houve equívoco 

do corpo técnico ao afirmar que as planilhas continham o serviço de plantio de grama 

batatais em placas, quando continham o plantio em plaquetas. 
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166. Segue afirmando que realizou esse serviço de acordo com o 

especificado nas planilhas e salienta que plaquetas são unidades de grama sem 

dimensões definidas. Complementa afirmando que plantou 13 unidades da árvore 

Jatobá e 10 unidades de Palmeiras Jerivá em cada obra do Recanto das Emas. 

167. Encerra sua argumentação refutando a ocorrência do 

superfaturamento apontado. 

Posicionamento da equipe de auditoria 

168. Já tratados os esforços empreendidos na execução do Plano de Ação 

do exercício de 2015, passa-se ao próximo argumento. 

169. O trecho destacado da resposta deixa claro que a jurisdicionada não 

se preocupou em retratar a realidade da execução das obras nos contratos e seus 

aditivos, de forma que foram mantidas as divergências existentes entre as planilhas 

contratuais e a execução física das obras, obscurecendo a comprovação da justa 

remuneração. 

170. Ao final do trecho, ainda destaca que os resultados de suas ações 

carecem de verificação detalhada, reforçando a o posicionamento da equipe de 

auditoria. 

171. Em relação à afirmativa de que, com exceção do Terminal do Riacho 

Fundo II, todos os terminais tiveram seus reservatórios de águas pluviais moldados in 

loco, este corpo técnico fez essa constatação baseado na presença de peças pré-

moldadas no Terminal do Gama, similares às utilizadas no Terminal do Riacho Fundo 

II, em conjunto com a declaração formal da empresa SHOX de que executou os 

reservatórios de águas pluviais de suas obras em peças pré-moldadas, como 

apresentado no trecho da Figura 8 a seguir. 
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Figura 8 - Trecho da defesa da empresa SHOX. 

172. Aqui ocorre clara contradição entre as informações prestadas pela 

UEG/SEMOB em contraposição à defesa da empresa SHOX. 

173. Embora a jurisdicionada afirme que a execução dos reservatórios 

seguiu a metodologia construtiva prevista nas planilhas contratuais (in loco), ainda 

assim permanecem dúvidas acerca da real adoção de pré-moldados ou moldagem in 

loco em diversos terminais, tendo em vista haver evidências conclusivas apenas para 

quatro terminais. 

174. Portanto, permanece o achado em relação à metodologia construtiva 

dos referidos reservatórios, sendo necessária a comprovação, por meio documental e 

por fotos, de quais obras utilizaram a metodologia construtiva de concreto moldado in 

loco e a apresentação da comprovação dos custos incorridos com a solução adotada 

para os demais. 

175. Em relação à contestação da empresa ENGEMIL, referente ao plantio 

de grama e de árvores, realmente ocorreu a má utilização da expressão “placas” 

quando se pretendia ter usado “plaquetas”, mas esse equívoco não prejudicou o 

entendimento da argumentação do achado, visto que o termo correto foi apresentado 

nos trechos retirados das planilhas orçamentárias. 

176. A segunda parte da argumentação salienta que “plaquetas são 

unidades de grama sem dimensões definidas”, entretanto as composições dos 

serviços de plantio da NOVACAP apresentam coeficientes diferenciados para o 

plantio em plaquetas e em mudas, sendo que a diferença reside na cobertura da área 

de plantio em cada caso. 

177. Para o plantio em plaquetas é necessária a cobertura com grama 

batatais de 40% da área plantada, ao passo que o plantio em mudas necessita de 

e-DOC A872A067-e
Proc 32174/2015

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A872A067

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A872A067
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=&filter[anoproc]=2015


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
 

 
 

 

cobertura em apenas 30% da área plantada. 

178. Por ser a diferenciação acima relatada de difícil mensuração após a 

maior parte da área plantada já ter crescido e gerado novos brotos, entende-se pela 

retirada do questionamento sobre o plantio de grama em plaquetas do presente 

achado. 

179. Com relação ao plantio de árvores, a equipe de auditoria esteve nos 

Terminais do Recanto das Emas e de Samambaia nos dias 18 e 19 de fevereiro do 

presente ano e não constatou o plantio das árvores Jatobá com altura entre 1,5 e 2 

metros, como especificado nas planilhas contratuais. 

180. Portanto, faz-se necessária a comprovação desse plantio por meio de 

fotos em que se possa verificar a presença do terminal e da planta, 

concomitantemente, para que se possa elidir a ocorrência de superfaturamento no 

plantio de árvores. 

Achado 6 (2015) – Alterações de itens sem formalização de termo aditivo 

acarretando dano ao Erário. 

Manifestação do auditado: 

181. Especificamente sobre este tópico, a UEGP/SEMOB, por meio do 

Ofício nº 115/2015 (presente nos autos do Processo nº 1500/2015) alegou que o 

serviço de execução da camada de regularização do subleito é medido por área e, 

portanto, a forma correta de sua aprovação seria por meio do controle tecnológico de 

compactação, salientando que a especificação técnica desse serviço não prevê 

fornecimento de material nem estabelece a espessura dessa camada. 

182. A partir desse argumento, ela conclui que a forma apropriada de 

avaliação da qualidade desse serviço seria o controle tecnológico de compactação e, 

portanto, conclui que o subleito teria sido executado dentro dos parâmetros de projeto, 

acrescentando que a medição deve ser realizada com base no levantamento 

topográfico da área pavimentada. 

183. Salienta que durante a execução da sub-base, foram trocadas 
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correspondências eletrônicas em que a empresa SHOX solicita a substituição da brita 

graduada simples (BGS) pela mistura de solo-brita, apresentando as referidas 

correspondências reversas. 

184. Em relação às diferenças de quantitativos de serviços detectadas, 

informa que serão feitos os levantamentos dos serviços de pavimentação em todos 

os terminais, levando-se em consideração os projetos executivos, medições e 

memórias de cálculos para avaliação da necessidade de correção das medições 

efetuadas. 

185. Posteriormente, em resposta ao Despacho Singular nº 395/2015 – 

GC/PT, a jurisdicionada informa que desde o apontamento de divergências e supostas 

irregularidade, informadas por meio da Nota de Auditoria nº 23/2015, eles têm 

empreendido ações para apurar os fatos e encaminhar o atendimento às 

recomendações e sugestões dos auditores. Nesse sentido, avisa que foram realizadas 

reuniões, visitas técnicas e trocas de ofícios. 

186. Assevera, ainda, que a empresa SHOX tem empreendido o 

levantamento dos projetos as built, dos laudos dos ensaios técnicos, laudos 

topográficos e sondagens que auxiliem no esclarecimento e eventual necessidade de 

correção para as divergências citadas. 

187. Em relação aos contratos com pedido de aditamento em andamento 

ao tempo da resposta, informou que estes estão sendo tratados prioritariamente para 

o atendimento das determinações do Relatório Prévio de Auditoria, aguardando 

apenas a conclusão do processo de aditamento para oficializar eventuais ajustes. 

188. Por fim, informa que as construtoras, os executores e o consórcio 

supervisor estão cientes da necessidade de apresentarem suas proposições no intuito 

de ajustar seus contratos de acordo com o melhor interesse da Administração e sem 

prejuízo ao Erário, estando as atividades necessárias para o cumprimento das 

determinações deste Tribunal, em relação ao presente achado, em execução. 

Manifestação da empresa SHOX: 

189. Em relação a esse achado, a empresa ressalta que os auditores 
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deixaram consignado no Relatório Prévio que a jurisdicionada informou que as falhas 

já são de conhecimento da construtora e que deverão ser corrigidas até o término da 

execução dos contratos. 

190. Em seguida, esclarece que os procedimentos de recebimento 

provisório e definitivo estão devidamente regulamentados nos contratos, isso 

significando que, dentro dos limites do quanto foi pactuado, a empresa assumirá todas 

as suas responsabilidades contratuais, devendo ficar registrado, contudo, a 

inexistência de superfaturamento ou má-fé por parte da empresa e devendo as 

normas contratuais serem observadas por ambas partes. 

Posicionamento da equipe de auditoria: 

191. 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 dessa variável na execução do serviço. Conforme já 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 consta do 

Caderno de Especificações Técnicas do Edital9.  

192. Importa lembrar que o serviço de execução da camada de 

regularização do subleito, em questão, encontra-se baseado na CPU n.º 4201 da 

NOVACAP, a qual tem sua especificação técnica própria10. 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 

                                            
9 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. 

10 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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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 indiretas, encargos diversos, etc.” (grifo 
não original) 

193. Observa-se, pois, que os serviços de compactação do subleito exigem 

espessuras mínimas de camadas11. Ademais, deve ser observada, para fins de 

aceitação das medições, que as espessuras executadas estejam em conformidade 

com as especificações e com o projeto. 

194. 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.  

195. Não há como acatar, portanto, as justificativas apresentadas quanto 

ao serviço de regularização e compactação de subleito. 

196. No caso da sub-base de BGS, a troca de correspondências 

apresentada para justificar a substituição do serviço de sub-base em BGS por solo-

brita refere-se tão somente ao Terminal Samambaia Norte, mas não abordam o 

Terminal Riacho Fundo II ou qualquer outro terminal. 

197. Mesmo que a troca da solução técnica adotada na obra dos terminais 

tenha sido realizada com o aval da Administração, tais modificações deveriam ter sido 

                                            
11 Espessuras mínima de 15 cm para cortes e máxima de 20 cm para aterros. 
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realizadas por meio de termos aditivos, com a consequente alteração da remuneração 

para corresponder ao custo do novo serviço introduzido em substituição, de forma que 

a Administração pague o preço justo pelo que foi efetivamente executado. 

198. Sobre a ausência de lona plástica entre o piso de concreto e a base 

de BGS, a Jurisdicionada, no primeiro momento, não apresentou justificativas, 

lembrando-se que a ausência deste material pode comprometer a qualidade e a vida 

útil do pavimento de concreto armado. 

199. Em momento posterior, foi realizada inspeção nos terminais de 

Samambaia Norte e Sul e Recanto das Emas I e II, oportunidade em que foi 

constatada a presença na lona plástica em parte do pavimento rígido já realizado, 

como apresentado na Figura 9. 

200. Parte porque foi possível perceber a presença da lona em uma das 

extremidades, mas não em toda a extensão da lateral nem na extremidade oposta, 

como pode ser visto na Figura 10 e na Figura 11, e sua colocação sob a forma e 

armação para a execução de mais uma etapa desse pavimento, presente na Figura 

12. 

201. Contudo, não foi possível a verificação de sua presença nos demais 

terminais, por já estarem concluídos os pavimentos rígidos. 
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Figura 9 - Pavimento rígido com lona no Terminal 

Samambaia Sul. 

 

Figura 10 - Pavimento rígido sem lona aparente na 
lateral, Terminal Samambaia Sul. 

 

Figura 11 - Extremidade oposta do pavimento sem 
lona aparente. 

 

Figura 12 - Forma com lona para concretagem do 
pavimento rígido. 

 

202. 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. 

203. A resposta posterior da SEMOB também se restringiu a informar que 

tem empreendido ações para apurar os fatos, mesmo para os contratos que estavam 

em processo de alteração por aditivo. 

204. Os documentos encaminhados incluem atas de reuniões realizadas 

com a participação das empresas contratadas, do consórcio supervisor e de 

representantes da SEMOB, e-mail trocados entre os já citados integrantes e os ofícios 

encaminhados pela Secretaria aos demais participantes. 
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205. A Ata da 1º reunião extraordinária (fl. 312, Processo nº 1500/2015), 

realizada em maio de 2015, com a presença de representantes da SEMOB, da 

empresa SHOX, do consórcio supervisor, do DFTRANS e do DER/DF, ressalta em 

seu item 1.3 que a UEGP/SEMOB informa que a substituição do tipo de pavimento 

deverá ser formalizada por meio de Termo Aditivo, conforme orientação deste 

Tribunal, entretanto destaca que serão mantidos os valores estabelecidos nos 

contratos. 

206. Esse posicionamento da jurisdicionada vai de encontro com as 

proposições exaradas no Relatório do Auditor Independente de 2015, quando esse 

recomenda à jurisdicionada que 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, providenciando a restituição ao Erário dos 

valores pagos indevidamente referentes ao presente achado e aos pagamentos 

impróprios de mesma natureza porventura ocorridos nos demais terminais. 

207. Se a modificação contratual deve refletir os custos efetivamente 

incorridos em vista da alteração da solução de pavimentação adotada, é de se esperar 

que essa substituição acarrete alteração dos custos da obra, tornando-se incompatível 

com a atitude da jurisdicionada de se manter os valores inicialmente contratados. 

208. Em relação à defesa da empresa SHOX, essa refuta a existência de 

superfaturamento ou má-fé por sua parte, invocando que as normas contratuais sejam 

observadas por ambas as partes e, em relação ao primeiro achado, alega que os 

contratos ora em análise foram assinados no regime de empreitada global e, por isso, 

dever-se-ia realizar o pagamento nos termos inicialmente pactuados, observadas as 

alterações legalmente efetuadas. 

209. Entretanto, foram feitas alterações nos contratos ora analisados para 

inclusão de sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico, de proteção contra 

descargas atmosféricas e de reservatório temporário de águas pluviais, tendo sido 

majorados quantitativos de serviços contratuais que nada têm a ver com os sistemas 

e com o reservatório aqui mencionados, que por certo deveriam integrar o risco 

inerente ao regime de empreitada global e, consequentemente, serem absorvidos pela 

contratada. 
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210. A memória de cálculo dos quantitativos aditados no bojo do Contrato 

n.º 04/2014, encaminhado pela SEMOB por meio do Ofício n.º 208/2016-GAB/Semob, 

em resposta à Nota de Auditoria n.º 32.174/15 - 2/2016, apresenta uma tabela 

intitulada “SERVIÇOS EXTRACONTRATUAL - QUANTITATIVOS QUE 

EXTRAPOLAM O INICIALMENTE CONTRATADO, CUJAS JUSTIFICATIVAS 

SERÃO DEMONSTRADAS A SEGUIR, VIA MEMÓRIA DE CÁLCULO”. A justificativa 

mencionada no título esclarece que os quantitativos ali aditados se devem à diferença 

existente entre o orçamento de referência e o que se constatou no momento da 

execução. 

211. Entre os fatos indicados como geradores das discrepâncias estão: a 

sondagem do terreno, que culminou em maiores profundidades de estacas e, 

consequentemente em maiores escavação, volume de concreto e armação de 

estacas; o aumento da distância das jazidas, que resultou no aumento do momento 

extraordinário de transporte de usinados a frio; e a fixação da cota de soleira das 

obras, que reverteu em aumento da espessura da base de BGS de 15 para 20 cm, 

com consequente aumento da brita graduada e do momento extraordinário de 

transporte de usinados a frio. Todos caracterizados como risco contratual. 

212. A seguir são apresentados trechos da referida justificativa para ilustrar 

o anteriormente exposto. 
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Figura 13 - Justificativa para o aumento de quantitativos contratuais. 
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Figura 14 - Justificativa para o aumento de DMT de serviços contratuais. 

213. A execução dos serviços e projetos mencionados no parágrafo 

anterior sem a devida alteração contratual resultariam em desequilíbrio contratual em 

desfavor da contratada e, nesse caso, o risco contratual inerente ao regime de 

contratação por empreitada global foi ignorado, promovendo-se o reequilíbrio por via 

de termo aditivo, de forma que os contratos analisados assumiram contornos 

inerentes aos próprios do regime de custos unitários. 

214. Por sua vez, o mesmo procedimento não foi realizado para a alteração 

da solução de pavimento adotada, ou para a alteração da composição da sub-base 

de BGS para mistura solo-brita, que, na análise deste Núcleo, causou grande 
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desvantagem à Administração. A empresa SHOX, nesse caso, defende que, 

independentemente do que foi executado, deveria receber o valor inicialmente 

pactuado. 

215. É certo que a natureza do regime dos contratos em análise não pode 

ser híbrida, assumindo características de empreitada por preço global quando a 

realidade da execução beneficia a contratada e, mitigando os riscos contratuais por 

meio de aditivos, quando o benefício é em seu desfavor. 

216. Portanto, há de se promover o casamento da realidade de execução 

das obras com a justa remuneração, passando-se pela avaliação dos custos unitários 

dos serviços para se atingir tal finalidade. 

217. 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, mesmo tendo sido solicitados os projetos para 

todos os terminais integrantes da amostra selecionada, os mesmos não foram 

encaminhados pela jurisdicionada. 

 

Manifestação da jurisdicionada em relação ao Relatório Prévio 

218. A jurisdicionada informa que, para os contratos ainda vigentes, as 

alterações foram contempladas nos aditivos. Já para o caso dos contratos cuja 

vigência terminou, foi seguida a orientação do parecer jurídico de se instaurar 

processo de sindicância para se apurar os fatos, homologar as eventuais alterações 

e promover a responsabilização em caso de dano ao Erário. 

219. Em seguida, reafirma seu posicionamento expresso na defesa do 

Achado 4, de que o regime de contratação em vigor nos contratos do PTU é o de 

custos unitários. 

220. Conclui sua argumentação com a tabela da Figura 15, onde são 

indicados os números dos processos de sindicância abertos para cada contrato, nos 

quais serão levados em conta os apontamentos da equipe de auditoria. 
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Figura 15 - Relação dos processos de apuração de responsabilidades. 

Posicionamento da equipe de auditoria 

221. Ocorre contradição quando a jurisdicionada informa, no presente 

achado, que foram realizadas as alterações para se retratar a realidade da execução 

por meio de aditamentos nos contratos ainda vigentes, ao passo que afirmou não 

terem sido feitos aditivos específicos para retratar a realidade da execução em sua 

defesa do Achado 5, apresentado na Figura 7. 

222. Cabe ressaltar que foi encaminhada, em resposta à Nota de Auditoria 

n.º 02/2015, a Carta s/n datada de 24 de setembro de 2015 da empresa SHOX, que 

apresenta o Relatório de Sondagem realizado no Terminal do Riacho Fundo II, cujo 

resultado é apresentado na Figura 16 a seguir. 

 

Figura 16 - Resultado do Relatório de sondagem do Termonal do Riacho Fundo II. 

223. O resultado apresentado comprova que a espessura de execução das 

camadas do pavimento, da base e da sub-base nesse terminal atendeu aos 

parâmetros de projeto, que era uma das verificações necessárias, entretanto, a 

segunda verificação, da composição do material utilizado, não foi realizada. 
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224. Assim, permanece a evidência de utilização de mistura de solo brita, 

de menor custo, em detrimento do uso da brita graduada simples (BGS) prevista no 

orçamento contratual. 

225. Ocorre que nenhum dos aditamentos realizados reduziu o custo de 

seus contratos como consequência lógica do que deveria ser o saneamento do 

achado, tendo apenas sido abertos processos de sindicância para apuração dos fatos 

e responsabilidades.  

226. Dessa forma, permanece o achado, que representa dano ao Erário. 

Achado 7 (2015) – Aditivos contratuais em porcentual superior ao estabelecido 

na lei. 

Manifestação do auditado: 

227. Em manifestação encaminhada em 10/04/2015, por meio do Ofício n.º 

110/2015, a UEGP/SEMOB argumenta que a 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. 

228. 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. 

229. 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. 
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230. Defende que muito embora a fixação de um parâmetro para a 

alteração dos contratos administrativos seja salutar a fim de se evitar 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 Licitações às 

alterações qualitativas. 

231. 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. 

232. 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. 

233. 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 Mello12, 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. 

234. 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. 

235. Posteriormente, em resposta ao Despacho Singular nº 395/2015-

GC/PT, a SEMOB afirmou que considera que está realizando os aditivos contratuais 

de acordo com a legislação pertinente, entretanto está buscando maiores 

                                            
12 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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esclarecimentos para análise mais aprofundada da questão, visando embasamento e 

identificação de eventuais melhorias nos critérios de avaliação dos porcentuais de 

aditamento de valor dos contratos. 

Posicionamento da equipe de auditoria: 

236. 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. 

237. 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 preserva a 

finalidade da licitação na fase da execução contratual. 

238. 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”13. 

239. 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, 

                                            
13 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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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; 

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.). 

240. 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. 

241. Na segunda oportunidade de resposta, a jurisdicionada deixa claro 

que considera que os procedimentos por ela realizados atendem às disposições da 

legislação pertinente, mas que procura oportunidades de melhoria para seus 

procedimentos de aditamento. 

242. Dessa forma, mantém-se o entendimento de que foram 

indevidamente superados os limites legais de alteração contratual. 

Manifestação da jurisdicionada em relação ao Relatório Prévio 

243. A UEG/SEMOB apresenta, em contraposição à análise da auditoria, 

a Figura 17, em que estão presentes as porcentagens dos aditivos contratuais 

separados em qualitativos e serviços normais. 
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Figura 17 - Calculo dos percentuais aditivados segundo a UEG/SEMOB. 

244. Ressalta que em nenhum contrato houve extrapolação dos limites de 

aditamentos estabelecido na Lei de Licitações, concluindo pela improcedência das 

conclusões alcançadas pela auditoria, mesmo considerando-se a divergência de 

entendimentos entre a jurisdicionada e este Tribunal, visto entenderem que há base 

legal para se ultrapassar esses limites. 

245. Termina propondo que a divergência entre as conclusões alcançadas 

pelas partes deve residir nas premissas de cálculo e afirma que a auditoria não 

apresentou argumentação a esse respeito. 

Posicionamento da equipe de auditoria 

246. Como já apresentado no Relatório Prévio de Auditoria constante do 

Processo n.º 1.500/2015, os contatos dos Terminais de Ceilândia e de Sobradinho II 

ultrapassaram os limites de aditamentos levando-se em consideração os acréscimos 

e supressões sem compensação entre os mesmos, segundo a metodologia aceita por 

esse Tribunal e pelo TCU. Como apresentado na Figura 18 a seguir. 

 

Figura 18 - Cálculo do percentual dos aditivos contratuais sem compensação entre acréscimos e supressões. 

247. Foram apresentados dois exemplos, mas há indícios de que também 

houve a compensação de supressões nos aditamentos dos contratos dos Terminais 

Descrição da Obra Contrato Valor inicial Acrescimos % Acrescimos Supressões % Supressões

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado na QNR - Ceilândia 15/2013-STDF 3.266.247,08  1.080.932,09 33,1% 270.049,12 8,3%

Construção de Terminal de Ônibus Urbano localizado na AR 25 - Sobradinho II 17/2013-STDF 2.759.358,03  743.563,03 26,9% 54.399,84 2,0%
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do Riacho Fundo II, do Recanto das Emas I e II. 

248. É certo que o cerne da divergência de posicionamentos entre este 

Tribunal e a jurisdicionada reside na metodologia de cálculo, visto que os Tribunais de 

Contas têm o entendimento de que não deve haver compensação entre acréscimos e 

supressões no cálculo do atendimento aos percentuais legais, ao passo que a 

UEG/SEMOB adota procedimento próprio com a utilização de valores líquidos para o 

mesmo cálculo. 

249. O posicionamento do TCU exarado no Acórdão n.º 1.200/2010 é o a 

seguir apresentado: 

“Em caso de aditivos contratuais em que se incluam ou se suprimam 
quantitativos de serviços, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos 
devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se 
a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de 
compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no art. 65, § 
1º, da Lei 8.666/93.” (sem grifos no original). 

250. Da mesma forma, este Tribunal já se pronunciou a esse respeito na 

Decisão n.º 738/2015, nos seguintes termos: 

“caso a alteração contratual se refira a acréscimos e supressões simultâneas, 
não pode haver compensação entre ambas, sob pena de desvirtuação do 
objeto contratado; devem ser aplicados os limites individuais (25% ou 50%, 
conforme o caso) tanto para acréscimos quanto para supressões, de forma 
global em relação ao valor inicial do contrato, devidamente atualizado” (sem 
grifos no original). 

251. Assim, permanece o achado. 

Achado 8 (2015) – Deficiências da execução dos serviços. 

Manifestação do auditado: 

252. Sobre este achado, a primeira manifestação da SEMOB informou que 

as obras dos terminais ainda estavam em andamento e, por isso as deficiências 

constatadas seriam reparadas. 

253. Na segunda oportunidade de resposta, a jurisdicionada apresentou a 

manifestação da empresa ENGEMIL para os reparos realizados nos Terminais do 

Recanto das Emas. Para os demais terminais, a jurisdicionada alega que tem 

realizado inspeções para dar conhecimento ao Consórcio Supervisor e às 
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construtoras sobre a necessidade de correção das deficiências de execução dos 

serviços, apresentando e-mails reversais com os envolvidos para comprovar seu 

esforço. 

Manifestação da empresa SHOX: 

254. Em relação a esse achado, a empresa ressalta que os auditores 

deixaram consignado no Relatório Prévio que a jurisdicionada informou que as falhas 

já são de conhecimento da construtora e que deverão ser corrigidas até o término da 

execução dos contratos. 

255. Em seguida esclarece que os procedimentos de recebimento 

provisório e definitivo estão devidamente regulamentados nos contratos, isso 

significando que, dentro dos limites do quanto foi pactuado, a empresa assumirá todas 

as suas responsabilidades contratuais, devendo ficar registrado, contudo, a 

inexistência de superfaturamento ou má-fé por parte da empresa, devendo, as normas 

contratuais serem observadas por ambas partes. 

Manifestação da empresa ENGEMIL: 

256. Após afirmar que as melhorias no trabalho desempenhado pela 

empresa são contínuas, ela apresenta evidências fotográficas das correções 

realizadas, afirmando que as mesmas não representam defeitos na execução das 

obras. 

Posicionamento da equipe de auditoria: 

257. A Secretaria afirma que até o recebimento definitivo das obras todos 

os defeitos e incorreções serão sanados, entretanto, a maioria das obras objeto da 

auditoria de 2015 está em fase final de execução, com exceção dos Terminais de 

Samambaia, como apresentado na Figura 19 a seguir, conforme os dados retirados 

do Relatório Mensal nº 77, referente aos meses de agosto e setembro de 2015, 

confeccionado pela jurisdicionada para encaminhamento ao BID. 
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Figura 19 - Execução física e financeira dos contratos, fonte: Relatório Mensal n.º 77. 

258. Como os terminais estão com sua execução completa ou quase 

completa, os defeitos que deram origem ao presente achado deveriam ter sido 

corrigidos. Porém, mesmo nos terminais do Recanto das Emas, que apresentam 

obras em estágio mais avançado, foram identificadas as mesmas falhas, que serão 

apresentadas na sequência. 

  

Juntas de dilatação sem selante, 
Terminal do Recanto das Emas I. 

Excesso de material na pista, Terminal 
do Recanto das Emas I. 

  

Marcas de pegadas no pavimento, 
Terminal do Recanto das Emas I. 

Irregularidades no pavimento, Terminal 
do Recanto das Emas I. 
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Agregado exposto na calçada, Terminal 
do Recanto das Emas I. 

Marcas de pegadas no pavimento, 
Terminal do Recanto das Emas I. 

  

Ranhuras executadas sem 
padronização, Terminal do Recanto das 
Emas I. 

Buracos e restos de materiais no 
pavimento, Terminal do Recanto das 
Emas I. 

  

Placa sem ranhuras, Terminal do 
Recanto das Emas I. 

Transbordamento de material selante, 
Terminal do Recanto das Emas I. 
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Placas do piso trincadas, Terminal do 
Recanto das Emas I. 

Pintura com manchas, Terminal do 
Recanto das Emas I. 

  

Pia solta, Terminal do Recanto das 
Emas I. 

Vidro quebrado, Terminal do Recanto 
das Emas I. 

  

Trincas nos acabamentos, Terminal do 
Recanto das Emas I. 

Furos nas paredes dos banheiros, 
Terminal do Recanto das Emas II. 

e-DOC A872A067-e
Proc 32174/2015

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A872A067

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A872A067
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=&filter[anoproc]=2015


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
 

 
 

 

  

Excesso de material na pista, Terminal 
do Recanto das Emas II. 

Paredes sem acabamento nas laterais, 
Terminal do Recanto das Emas II. 

  

Restos de tinta nas paredes, Terminal 
do Recanto das Emas II. 

Buraco na calçada, Terminal do 
Recanto das Emas II. 

  

Quebra da calçada e caixa de inspeção 
sem tampa, Terminal do Recanto das 
Emas II. 

Falta de homogeneidade das ranhuras, 
Terminal do Recanto das Emas II. 
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Transbordamento de material selante, 
Terminal do Recanto das Emas II. 

Buraco no pavimento, Terminal do 
Recanto das Emas II. 

  

Junta de dilatação incompleta, Terminal 
do Recanto das Emas II. 

Desgaste superficial do pavimento com 
quebras, Terminal do Recanto das 
Emas II. 

  

Camada de base em BGS com 
presença de solo, Terminal de 
Samambaia Sul. 

Agregado exposto no pavimento, 
Terminal de Samambaia Sul 
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Tubulação de drenagem sem a correta 
fixação, Terminal de Samambaia Sul 

Defeitos no pavimento, Terminal de 
Samambaia Sul 

  

Erosão em talude, Terminal de 
Samambaia Sul 

Erosão em talude, Terminal de 
Samambaia Norte 

 

259. Pelas fotos apresentadas, percebe-se que os defeitos de execução 

ainda permanecem nas obras, mesmo estando a maioria dos contratos no final da 

execução física, a despeito da afirmação da jurisdicionada. 

Manifestação da jurisdicionada em relação ao Relatório Prévio 

260. A jurisdicionada inicia informando que, devido à falta de contrato com 

a empresa supervisora das obras, ela conta apenas com a manifestação dos 

executores a respeito do presente achado. 

261. Salienta que implementou elementos de controle e acompanhamento 

suficientes para a identificação e atendimento às necessidades de correção. 
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262. Informa que existem outros atores envolvidos no processo de 

inspeção das obras e cita a AGEFIS, a Defensoria Pública, o Corpo de Bombeiros, a 

ADASA, o IBRAM, a Ouvidoria da SEMOB e as Comissões de Recebimento Definitivo 

e de Sindicância. 

263. Destaca, em contra-argumentação ao fato de que a maioria das obras 

objeto da presente auditoria encontra-se com sua execução física encerrada, que o 

final da execução física das obras não encerra os trabalhos relativos aos contratos, 

acrescentando que somente serão concluídos os trabalhos mediante a concordância 

de todos sobre o resultado final. 

264. Acrescenta que cabe a equipe de auditoria buscar nos autos de cada 

processo as evidências da eliminação de todas as pendências. 

265. Termina afirmando que foi concluído o item 12 do Plano de Ação. 

Posicionamento da equipe de auditoria 

266. A primeira parte da argumentação apenas informa que não há mais 

empresa encarregada do acompanhamento da execução das obras, ficando, nesse 

caso, a cargo da própria UEG/SEMOB esse acompanhamento. 

267. Entende-se que o destaque aos demais atores envolvidos na 

construção dos terminais foi utilizada apenas para reforçar a ideia de que muita 

atenção está sendo dispensada a esses contratos. 

268. Na sequência, a jurisdicionada se posiciona de forma similar à sua 

primeira manifestação, afirmando que as obras não estão terminadas e que o 

encerramento dos trabalhos só se dará com a concordância de todos os envolvidos 

no processo. 

269. Destaca-se a consideração subsequente da jurisdicionada de que 

cabe à equipe de auditoria buscar nos autos de cada processo as evidências da 

eliminação de todas as pendências, o que sugere que ela está, em verdade, afirmando 

que o ônus da prova da boa e regular aplicação dos recursos públicos distritais é do 

Órgão de Controle Externo. 
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270. A Constituição Brasileira institui, no parágrafo único de seu artigo 70, 

que “Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 

quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 

pecuniária”. 

271. Combinando-se esse parágrafo com o caput do art. 75, que dispõe 

“As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, 

composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, 

bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios”, infere-se 

claramente o dever de a pessoa pública, UEG/SEMOB, Órgão integrante da 

administração direta Distrital, prestar contas dos recursos que utilizou em nome do 

Distrito Federal no âmbito do PTU. 

272. Para reforçar essa obrigação, são apresentadas as jurisprudências do 

TCU que seguem. 

“Compete ao gestor comprovar a boa e regular aplicação dos recursos 
públicos, cabendo-lhe, portanto, o ônus da prova.” - Acórdão 3134/2010 - 2ºC. 

“Não cabe ao TCU produzir provas, organizar informações, realizar perícias 
ou adotar qualquer medida tendente a revelar o nexo de causalidade entre 
recursos transferidos e despesas efetuadas, pois compete ao gestor 
comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos federais.” - 
Acórdão 3623/2015 – 1ºC. 

“A simples realização do objeto não é suficiente para garantir a regularidade 
das contas, sendo essencial que seja comprovado o nexo de causalidade 
entre os recursos federais transferidos e o objeto conveniado. O gestor deve 
provar a boa e regular aplicação dos recursos federais e, não o fazendo, há 
presunção de dano, obrigando o gestor a restituir os valores aos cofres 
públicos.” - Acórdão 1189/2008 – 1ºC. 

273. Dessa forma, fica clara a obrigação de a jurisdicionada comprovar a 

boa e regular aplicação dos recursos do PTU. 

274. Assim, permanecem as conclusões do presente achado, devendo a 

jurisdicionada promover e comprovar a correção de todos os erros e defeitos 

apontados nas obras dos Terminais. 

Achado 9 (2015) – Não-atendimento de critérios de acessibilidade. 
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Manifestação do auditado: 

275. Sobre este achado, a SEMOB alegou que os serviços relativos à 

adequação aos requisitos de acessibilidade estavam em execução na oportunidade 

em que foi constatado o presente achado, devendo ser realizados de acordo com as 

orientações da AGEFIS até o final das obras. 

276. Em um segundo momento, a jurisdicionada informou que está 

acompanhando o cumprimento das normas de acessibilidade e nesse sentido tem 

realizado inspeções com a AGEFIS para identificar e promover a adequação dos 

dispositivos de acessibilidade e notificado as construtoras, que, por sua vez, segundo 

ela, estão promovendo o atendimento às normas pertinentes. 

Posicionamento da equipe de auditoria: 

277. Em vistoria realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro, nos Terminais de 

Samambaia Sul e Norte e Recanto das Emas I e II, foram verificados os apontamentos 

do presente achado a fim de se avaliar o cumprimento das determinações deste 

Tribunal. 

278. Na sequência serão apresentadas as modificações implementadas e 

as irregularidades ainda presentes em cada um dos terminais citados no parágrafo 

anterior. 

279. Em relação à colocação de pisos táteis, nos terminais vistoriados foi 

constatado o emprego do piso de alerta nos rebaixamentos das calçadas e rampas 

de acesso à estação, com exceção do Terminal de Samambaia Sul, como 

apresentado nas fotos a seguir. 
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Rampa de acesso à calçada, Terminal 
Recanto das Emas I 

Rampa de acesso à plataforma, 
Terminal Recanto das Emas I 

  

Rampa de acesso à calçada, Terminal 
Recanto das Emas II 

Rampa de acesso à plataforma, 
Terminal Recanto das Emas II 

 

 

Rampa de acesso à plataforma sem 
piso de alerta, Terminal Samambaia Sul 
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280. Percebe-se, pelas fotos que, apesar de ter sido colocado o piso de 

alerta nas rampas e rebaixamentos de alguns terminais, a exemplo dos Terminais do 

Recanto das Emas, ainda persiste o desrespeito à norma de acessibilidade em outros 

terminais, como o de Samambaia Sul. 

281. O Terminal de Samambaia Norte ainda não havia chegado à etapa de 

construção do piso da plataforma. 

282. Em relação à presença dos pisos direcionais nas plataformas dos 

terminais, foi constatada sua colocação nos locais de embarque e desembarque da 

plataforma, como apresentado no exemplo presente na norma ABNT 9050, apesar de 

estarem em área menor que a ali estabelecida. 

 

Figura 20 - Exemplo de piso direcional em ponto de ônibus da NBR 9050. 

283. Entretanto, não está presente o piso direcional necessário nas áreas 

de circulação na ausência ou interrupção da guia de balizamento, indicando o caminho 

a ser percorrido em espaços amplos, de acordo com o item 5.14.2.3 da ABNT 9050, 

cujo exemplo é reproduzido na Figura 21. 

 

Figura 21 - Exemplo de piso direcional em espaços abertos da NBR 9050. 

e-DOC A872A067-e
Proc 32174/2015

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A872A067

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A872A067
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=&filter[anoproc]=2015


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
 

 
 

 

284. As constatações feitas são apresentadas nas fotos a seguir. 

  

Piso direcional na parada de ônibus do 
Terminal Recanto das Emas I 

Ausência do piso direcional para indicar os 
caminhos do Terminal Recanto das Emas I 

  

Piso direcional na parada de ônibus do 
Terminal Recanto das Emas II 

Ausência do piso direcional para indicar os 
caminhos do Terminal Recanto das Emas II 

  

Piso direcional na parada de ônibus do 
Terminal Samambaia Sul 

Ausência do piso direcional para indicar os 
caminhos do Terminal Samambaia Sul 

285. A norma referida determina que o piso de alerta deve ter cor 
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contrastante com a do piso e o piso direcional deve ser cromo-diferenciada em relação 

ao piso. No Terminal de Samambaia Sul os pisos de alerta não estão em contraste 

nem os pisos direcionais são cromo-diferenciados em relação ao demais pisos. 

286. Em relação à existência de rota acessível entre o estacionamento e a 

plataforma de ônibus, o terminal do Recanto das Emas I possuía rota desobstruída, 

porém o Terminal do Recanto das Emas II não possuía essa rota, como apresentado 

na sequência. Os Terminais de Samambaia ainda não haviam chegado à etapa de 

construção das calçadas e dos estacionamentos. 

  

Estacionamento sem rota de acesso 
desobstruída até a plataforma, Terminal do 
Recanto das Emas II. 

Estacionamento sem rota de acesso 
desobstruída até a plataforma, Terminal do 
Recanto das Emas II. 

  

287. Também não foram constatadas tampas com desnível que pudessem 

representar obstáculo, porém várias tampas estavam ausentes. Como essas obras 

ainda não foram finalizadas, será apenas consignada essa informação. 
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Ausência de tampas nos aterramentos 
do Terminal de Samambaia Sul 

Ausência de tampas nos aterramentos 
do Terminal de Samambaia Sul 

 

288. Em relação à ausência de entradas independentes para os sanitários 

acessíveis e à abertura das portas dos banheiros para o lado de dentro, o problema 

persiste em todos os terminais vistoriados, como mostram as fotos a seguir. 

 

 

Banheiro acessível localizado dentro do 
banheiro comum, Terminal do Recanto 
das Emas I 

Porta do banheiro com abertura para o 
lado de dentro, sem puxador horizontal 
e sem batente, Terminal do Recanto das 
Emas I 
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Banheiro acessível localizado dentro do 
banheiro comum, Terminal do Recanto 
das Emas II 

Porta do banheiro com abertura para o 
lado de dentro, sem puxador horizontal 
e sem batente, Terminal do Recanto das 
Emas II 

  

Banheiro acessível localizado dentro do 
banheiro comum, Terminal de 
Samambaia Sul 

Porta do banheiro com abertura para o 
lado de dentro e sem puxador 
horizontal, Terminal de Samambaia Sul 

 

289. Em relação às portas dos sanitários, estas devem ter um puxador 

horizontal associado à maçaneta, como apresentado na Figura 22 a seguir. 
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Figura 22 - Posicionamento da maçaneta horizontal, NBR 9050. 

290. Nas vistorias realizadas, foi constatado que nenhuma das portas de 

sanitários apresenta o puxador horizontal associado à maçaneta e as dos Terminais 

do Recanto das Emas não possuíam batente, como já apresentado nas fotos 

anteriores. 

291. O posicionamento do acionamento da descarga também foi 

vistoriado, esse equipamento deve estar a 1 metro do piso acabado, todavia, ao tempo 

da constatação do presente achado, estes dispositivos encontravam-se instalados a 

uma altura superior ao estabelecido na Norma. No presente momento, foram 

constatados posicionamentos inferiores ao determinado na Norma. Apenas no 

Terminal de Samambaia Sul esse dispositivo foi instalado na altura correta. As fotos 

a seguir apresentam as situações encontradas. 

  

Altura do acionamento da descarga, Detalhe da altura do acionamento da 
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Terminal do Recanto das Emas I descarga, Terminal do Recanto das 
Emas I 

  

Altura do acionamento da descarga, 
Terminal do Recanto das Emas II 

Detalhe da altura do acionamento da 
descarga, Terminal do Recanto das 
Emas II 

  

Altura do acionamento da descarga, 
Terminal de Samambaia Sul 

Detalhe da altura do acionamento da 
descarga, Terminal de Samambaia Sul 

 

292. Em relação às barras de apoio lateral e de fundo, elas devem estar a 

uma altura de 0,75 m do piso acabado em posição horizontal, como apresentado na 

Figura 23. 
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Figura 23 - Posicionamento das barras de apoio lateral, NBR 9050. 

293. Foram encontradas barras fixadas em alturas superiores ao 

determinado e em posição diagonal, como apresentado nas fotos a seguir. 

  

Altura de fixação da barra lateral, Terminal 
do Recanto das Emas I 

Fixação diagonal da barra de fundo, 
Terminal do Recanto das Emas I 

  

Altura de fixação da barra lateral, Terminal 
do Recanto das Emas II 

Fixação diagonal da barra de fundo, 
Terminal do Recanto das Emas II 
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294. Os terminais de Samambaia ainda não possuíam barras de apoio 

instaladas. 

295. A Norma determina o posicionamento do início das barras verticais do 

mictório a uma altura de 0,75 m do piso acabado, como apresentado no exemplo da 

Figura 24 retirado da NBR 9050. 

 

Figura 24 - Instalação das barras de apoio verticais, NBR 9050. 

296. Entretanto, foram constatadas barras posicionadas a alturas inferiores 

nos Terminais do Recanto das Emas, como apresentado nas fotos a seguir. 

 

 

Barras verticais, Terminal do Recanto 
das Emas I 

Barras verticais a baixo da altura, 
Terminal do Recanto das Emas I 
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297. Dessa forma, apesar de ter ocorrido melhorias, os equipamentos de 

acessibilidade presentes nos terminais de ônibus ainda não se conformam com as 

exigências da ABNT 9050. 

298. Ademais, cabe lembrar que os apontamentos aqui realizados não são 

exaustivos, servindo apenas de alerta para o adequado cumprimento da norma de 

acessibilidade. 

Manifestação da jurisdicionada em relação ao Relatório Prévio 

299. A jurisdicionada inicia afirmando que os trabalhos para atender as 

recomendações do Achado 9 contaram com a participação de vários dos órgãos 

citados em sua manifestação sobre o Achado 8, além das Administrações Regionais 

e de profissionais convidados a darem sua contribuição. 

300. Informa que o padrão de referência estabelecido para o atendimento 

dos requisitos de acessibilidade foi o realizado no Terminal do Gama Leste, cujos 

documentos foram distribuídos aos executores e construtoras de todos os outros 

contratos, apontando o Anexo V de sua resposta como comprovação. 

301. Indicando que alertou os responsáveis sobre o controle exercido 

sobre a questão e enfatiza que as tratativas realizadas e a efetivação das proposições 

mostram o cumprimento do item 13 do Plano de Ação. 

302. Destaca que o item 8 do Plano de Ação, referente ao Achado 9, não 

foi cumprido em sua totalidade porque há verificações ainda em curso, salientando 

que as ações empreendidas têm sido efetivas na execução, porém a sua eficácia se 

dará somente com a conclusão dos trabalhos das Comissões de Sindicância e de 

Recebimento Definitivo. 

Posicionamento da equipe de auditoria 

303. A documentação apresentada pela jurisdicionada mostra as 

correspondências trocadas entre a UEG/SEMOB, a empresa SHOX, a AGEFIS, a 

Defensoria Pública do DF e o Ministério Público da União. 

304. De maneira resumida, são apresentadas as ações da empresa SHOX 
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e da jurisdicionada em atendimento às determinações para adequação do Terminal 

do Gama à norma de acessibilidade dos demais órgãos e entidades citados. 

305. A última correspondência da empresa construtora afirma que as 

pendências daquele Terminal seriam cumpridas até o dia 6 de abril de 2016. 

306. Visto que o Terminal paradigma para adequação aos padrões de 

acessibilidade se encontrava em plena execução de tais adaptações há uma semana 

atrás e que não foram comprovadas as adequações realizadas nos demais terminais, 

permanece o Achado. 

3 Análise das pendências dos anos anteriores 

307. A resposta da jurisdicionada em relação às pendências de exercícios 

anteriores segue a mesma linha para todas elas, sendo sempre evasivas e sem 

comprovação fática das ações implementadas. 

308. Ela alega que as pendências foram enviadas para os órgãos 

responsáveis para que fossem tomadas as devidas providências, sem, no entanto, 

apresentar um prazo para a efetivação das mesmas. 

309. Mesmo quando são indicados ofícios que, teoricamente, 

comprovariam as atitudes tomadas para sanar as pendências mencionadas, a leitura 

do teor dos mesmos evidencia a mesma atitude relatada no parágrafo anterior. 

310. Dessa forma, as pendências dos anos anteriores continuam sem as 

devidas soluções. 

Manifestação da jurisdicionada em relação ao Relatório Prévio 

311. A UEG/SEMOB destacou as melhorias implementadas em seus 

processos de gestão, especialmente na instrução de processos e ferramentas de 

documentação para confecção das demonstrações contábeis referentes às 

execuções das obras e dos serviços de engenharia, com a contribuição deste Tribunal 

por meio dos apontamentos, sugestões, proposições e determinações. 
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Posicionamento da equipe de auditoria 

312. Não obstante o reconhecimento das melhorias empreendidas na 

instrução dos processos, permanecem sem solução as pendências apontadas nos 

relatórios dos anos anteriores. 

 

Brasília, 13 de abril de 2016. 

 

 

 

Carlos Alberto Cascão Júnior 
Auditor de Controle Externo – 1437-9 

Marcelo Rebelo Athayde 
Auditor de Controle Externo – 1607-8 

 

 

De acordo. 

 

Brasília, 13 de abril de 2016. 

 

Alexandre Pedrosa Pinheiro 
Diretor 
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ANEXO C 

- JUSTIFICATIVAS DO GESTOR AO  

RELATÓRIO PRÉVIO DE AUDITORIA - 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES - 2015 

Contrato de Empréstimo BID 1957/OC-BR 

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal 
 

Financiado com Recursos Externos do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID 
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5Th 6 -FOB171V-9 
4 	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
/1 	Secretaria de Estado de Mob ffidade 

4' 	Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

OFICIO 

No. 	12016 - UEGP/SEMOB 
	

BrasIlia, A4  
I U QIII U U W. 

Ref.: Contrato de Empréstimo no  195710C-BR - Programa de Transporte Urbano do 
Distrito Federal - PTU/DF - Nota de Auditoria NO 12 - Proc. 32174/2015-e 
(1° envio) 

Senhores Auditores, 

Visando o atendimento a nota de auditoria em referência, encaminharnos 

RelatOrio de Manifestaçao e anexos. 

Atenciosamente, 

Anexos: RelatOrio 

C- 
EL PP7EIT DE ARAUJO 
Ghe 	E (e da LGP/PTU 

e I DVD corn anexos. 

Aos Senhores 
MARCELO MAGALHAES SILVA DE SOUSA 
GABRIEL DE OLIVEIRA REGES 
Auditores de Controle Externo 
Tribunal de Contas do Distrito Federal 
NESTA 

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 
Anexo do Palácio do Buriti, 15 Andar - Sala 1510, CEP: 70.075-900 - Brasilia - DF. 

Telefone (61) 3322-5002 Fax (61) 3322-3913 
UEGP/PTU/SEMOBIDF 

e-DOC F6BBFA39
Proc 32174/2015
e-DOC 7154E36A-e
Proc 32174/2015

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 7154E36A

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F6BBFA39
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=&filter[anoproc]=2015
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7154E36A
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=&filter[anoproc]=2015


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Mobikdaae 
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RELATORIO DE MANIFESTAçAO 

NOTA DE AIJDITORIA N2  12— PROC 32174/2015-c 

Auditoria do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal — PTU 

Exame das obras e dos servicos de engenharia executados em 2015. 

UEGP/SEMOB 

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 
Anexo do Palácio do Buriti, 150  Andar — Sala 1510 — Brasilia - DF — CEP:70.075-900 

Telefone (61) 3322-5002 Fax (61) 3322-3913 
UEGP/PTU/SEMOB/DF /3 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Mobilidade 
Unidade Espec!a! de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

OBJETIVO 

o objetivo do presente Relatório de Manifestacäo é prestar esciarecimentos aos 

apontarnentos da NA n2  12/2016 que antecede o R&atório do Auditor Independente, 

bern como informar sobre medidas tomadas no sentido de atender recomendaçôes 

consideradas pertinentes, ou eventualmente contrapor corn novos argumentos, 

parâmetros ou observacoes que devem ser levados em conta na avaliação dos 

resuitados da irnplantaçao das obras. 

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 
Anexo do Palácio do Buriti, 150  Andar Sala 1510 - Brasilia - DF - CEP:70075-900 

Telefone (61) 3322-5002 Fax (61) 3322-3913 
UEGP/PTU/SEMOB/DF 
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INTR0DucA0 

0 presente Relatório visa complementar ou esciarecer eventuais divergências de 

entendimento ou interpretacâo das informaçôes prestadas anteriormente aos auditores sobre 

os apontarnentos da NA n2 12/2016 e, havendo novos dados, relatá-Ios de forma resumida 

para orientar ou oferecer etementos para urna nova análise por parte dos auditores e 

posteriormente pelo BID. 

As informacôes prestadas foram produzidas pelos Executores, pelas Construtoras e 

pelo Consórcio ECOPLAN/SKILL contratado para os servicos de supervisâo das obras. Para 

coletar informacôes mais atualizadas a UEGP/SEMOB encaminhou oficios aos Executores dos 

Contratos e as Construtoras Contratadas, por meio dos quais foram encaminhadas cópias da 

referida nota de auditoria, solicitando manifestaçâo de cada urn sobre os apontarnentos nos 

quais tivessem algum envolvirnento direto ou indireto. 0 ANEXO I apresenta as cópias dos 

ofIcios enviados. 

APRESENTAçAO 

Para facilidade de entendimento, as manifestacöes serâo apresentadas referenciando 

os pargrafos numerados no Relatório de Fiscaiização de Obras e Servicos de Engenharia, do 

NcIeo de Fiscaiizaco de Obras e Serviços de Engenharia, de forma a privilegiar a sua 

organizaco, evitando-se repeticäes ou recorrências desnecessárias. Apesar dos auditores nâo 

usarern esse expediente, os itens sero também referenciados ao Piano de Acöes apresentado 

pela UEGP/SEMOB, junto ao TCDF e ao BID, para que se possa verificar quais itens foram 

atendidos. 

INFORMAçOES DOS ENVOLVIDOS 

Consórcio ECOPLAN/SKILL - Serviços de supervisao 
0 Consórcio ECOPLAN/SKILL, formado pelas Empresas Ecoplan Engenharia Ltda. e Skill 

Engenharia Ltda., detentor do Contrato n2 019/2013-SI, encerrou suas atividades ern 
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maio/2015. Uma nova empresa (ou consórcio) será contratada para realizar os servicos 

r&ativos a supervisão das obras. Por este motivo, eventuais inforrnacôes prestadas 

anteriormente no serâo alteradas e, especificamente para esta Nota de Auditoria n2 12 no 

ha informacöes prestadas por empresa de supervisão. 

SHOX do Brasil Construcöes LTDA EPP 
A empresa SHOX do Brasil Construçöes Ltda EPP é detentora dos Contratos listados no 

QUADRO 1, os quais esto dentro da lista de contratos selecionados pelos auditores: 

QUADRO 1— Contratos da SHOX do Brasil Construcöes ltda. EPP 
Item Contrato Terminal Executor 
01 02/2014-ST Samambaia Norte Maria Luzia Ferreira Borges - mat. 220.775-3 
02 03/2014-ST Samambaia Sul Maria Luzia Ferreira Borges -mat. 220.775-3 
03 01 5/201 3-ST QNR - Ceilândia José Antonio Caramori Borges - mat. 55.161-9 
04 016/2013-ST Gama Leste - Gama José AntOnio Caramori Borges - mat. 55.161-9 

cr 
I AR 	- 	orun 0 

José AntOnio Caramori Borges - mat. 55.161-9 
(Suplente) 

06 018/2013-ST QS 18— Riacho Fundo II José AntOnio Caramori Borges - mat. 55.161-9 
07 018/2014-ST QSF, Setor 0, AE 3- Taguatinga José AntOnio Caramori Borges - mat. 55.161-9 
08 019/2014-ST Setor H. D. Proj. 0— Planaltina Kénlo Márcio Avelar— Mat. 220.771-0 
09 020/201 4-ST Setor N - Cruzeiro Novo Kênio MOrcio Avelar - Mat. 220.771 -0 

A UEGP/SEMOB encaminhou em 24/03/2016 o OF. nQ 142/2016-UEGP/SEMOB (cópia 

no Anexo I), por meio do qual foi enviada cópia do Relatório de Fiscalizacâo de Obras e 

Servicos de Engenharia, bern como solicitada nova rnanifestaco especIfica sobre os 

apontamentos da NA n2 12/2016, relativos aos contratos listados no QUADRO 1, corn prazo 

máximo para rnanifestaçâo ate 30/03/2016. 

Várias acöes foram tomadas pela Construtora corn vistas a atender recomendacôes e 

determinacôes dos auditores no Relatório do exercIcio de 2014, as quals serâo apresentadas 

oportunamente no decorrer deste relatório. 

Especificamente sobre a NA n2 12/2016, a SHOX informou que já apresentou suas 

manifestaçôes chiretamente ao TCDF, conforme cópia de Carta s/n de 29/03/2016, no ANEXO 

II, no entanto, acrescentamos que a empresa participou ativamente das acöes propostas para 

o exercIclo de 2015. 
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ENGEMIL Engenharia Empreendimentos, Manutenção e Instalaçöes 
Ltda. 

A empresa ENGEMIL Engenharia Empreendimentos, Manutenção e lnstalacôes Ltda. é 

detentora dos Contratos listados no QUADRO 2, os quais estâo dentro da lista de contratos 

selecionados pelos auditores: 

QUADRO 2— Contratos da ENGEMIL 
Item I 	Contrato I 	Terminal I 	 Executor 

01 04/2014-ST Q 311 - AE Recanto das Maria Luzia Ferreira Borges - mat. 220.775-3 Emas I  

02 0512014-ST Quad ras 400/600 L - 
Recanto das Emas II  Maria Luzia Ferreira Borges - mat. 220.775-3 

03 011/2014-ST AE 10, Lote B, Guará II KSnio MárcioAvelar — Mat. 220.771-0 
04 I 	012/2014-ST I 0 33, Lt. 01 - Paranoá Kênio Márcio Avelar -Mat. 220.771 -0 
05 [ 	013/2014-ST I Setor M Norte - Taguatinga Maria Luzia Ferreira Borges - mat. 220.775-3 

A UEGP/SEMOB encaminhou em 24/03/2016 o OF. nQ 140/2016-UEGP/SEMOB (cópia 

no Anexo I), por rneio do qual foi enviada cópia do Relatório de Fiscaiizacâo de Obras e 

Servicos de Engenharia, solicitando nova rnanifestacâo sobre os apontamentos relativos aos 

contratos listados no QUADRO 2, corn prazo para rnanifestaco ate 30/03/2016. 

Várias acôes foram tomadas anteriormente pela Construtora corn vistas a atender 

recomendacôes e determinaçôes dos auditores no Reiatório do exercIcio de 2014, as quais 

serâo apresentadas oportunamente no decorrer deste relatório. 

A nova manifestacâo da ENGEMIL é apresentada no Anexo II e, independente dos 

apontamentos diretos aos contratos da empresa, informarnos que houve participaço ativa no 

desenvolvirnento do Piano de Acöes do exercIcio de 2015. 

CONTARPP Engenharia Ltda. 
A empresa CONTARPP Engenharia Ltda. e detentora dos Contratos listados no 

QUADRO 3, os quais estâo dentro da lista de contratos selecionados pelos auditores: 

QUADRO 3— Contratos da CONTARPP 
Item Contrato - 	Terminal Executor 

01 008/2014-ST AE, Term. André Luis - Antonio Gomes da Silva Filho - Mat. 94046-1 GuaráI  

02 009/2014-ST Av. Contorno AE 7— Nücleo AntOnio Gomes da Silva Filho - Mat. 94046-1 Bandeirante  

03 010/2014-ST QNP 24, AE n° i - P Sul - AntOnio Gomes da Silva Filho -Mat. 94046-1 Taguatinga/DF I 
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A UEGP/SEMOB encaminhou em 24/03/2016 o OF. n2 141/2016-UEGP/SEMOB (cOpia 

no Anexo I), por meio do qual foi enviada cópia do Relatório de Fiscalizacão de Obras e 

Servicos de Engenharia, solicitando nova manifestacão sobre os apontamentos relativos aos 

contratos listados no QUADRO 3, corn prazo para rnanifestaçâo ate 30/03/2016. 

Várias acôes forarn tornadas pela Construtora corn vistas a atender recomendaçôes e 

determinaçôes dos auditores no Relatório do exercIcio de 2014, as quais serâo apresentadas 

oportunamente no decorrer deste relatório. 

A CONTARPP se rnanifestou sobre a NA n9  12/2016, informando que näo ha 

apontamento referindo diretamente aos seus contratos, mas houve, também, a 

participacão ativa dessa empresa na impIementaço do PIano de Acão para o exercIcio de 

2015. 

INF0RMAcOES DA UEGP/SEMOB 

Avaliação do Controle Interno - §26 da NA n2  12/2016. 
A exposico de fatores que eventualrnente pudesse justificar a avaliacão dos auditores 

quanto ao controle exercido pela UEGP/SEMOB no está clara, porque no considera os 

benefIcios da grande maioria do trabalho realizado e coloca em pauta apenas os 

apontamentos de possibilidades de faiha ou necessidades de ajustes. A UEGP/SEMOB informa 

que tern se esforcado em buscar elementos para ampliar meihorias. 

Referente ao Achado 1 (2015) - Ausência de projetos das obras - do 
§30ao67daNA01  12/2016. 

Considera-se que nâo é produtivo argurnentar sobre as manifestaçôes anteriores. A 

descriçâo do posicionamento da equipe de auditoria é recorrente, no citando, em nenhurn 

momento, a elaboracâo, por exemplo, de projetos de terraplenagem (54 da NA 12) que 

foram acrescentados durante a execuço da obra. Encontram-se nos processos de execuco 

das obras os projetos de terraplenagem quando exigidos pelo processo construtivo, desde os 
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primeiros que já estäo conciuldos, como o Terminal do Gama Leste, de Sobradinho Ii, QNR 

Ceilndia, Samambala Norte, Samarnbaia Sul, etc.. 0 §56 critica a discrepância entre 

documentos de projeto (especificacâo x orcarnento) sem ievar em conta os flOVOS projetos e 

solucôes adotadas dentro de critérios tecnicamente justificados pelas restricôes impostas por 

circunstâncias da execucão da obra. 

A auditoria realizada no considerou o cumprimento do Piano de Açâo (cópia no 

Anexo Ill) apresentado após o relatório do exercIclo de 2014. As proposiçöes de aditamento 

das reformas de terminals cumpriram corn rigor as recomendaçôes para elaboraco de 

projetos, especificacôes e orçamentos dentro de critérios rIgidos de controle. 

Citamos como exempios o Processo nQ 090.001667/2014, a partir da fi. 605 em diante, 

Vois. 3, 5 e 5, referente ao Terminal de Onibus do Guará II, e o Processo n2 090-001669/2014, 

referente ao Terminal de Onibus M Norte - Taguatinga, Vols. 3, 4 e 5, onde ha documentaco 

consistente dos projetos elaborados em tempo de execucão (Anexo IV), para demonstraçâo de 

meihoria na elaboracâo dos projetos (Sistemas de incêndio, SPDA, Pavimento rIgido, fundação, 

etc.) e das respectivas planilhas de orçarnento. Das obras executadas em 2015 no ha exceço 

no cumprimento do item 4 (referente ao Achado 1) do Piano de Aço. A recomendacão neste 

sentido tern sido atendida, como demonstra a compIementaco aos documentos enviados em 

resposta a NA n2 02/2016, enviada pela Engemil corn os projetos de pavimento rIgido para os 

CTs n2 004/2014-ST 005/2014-ST (vide Anexo II). 

A tese de "ausência de projetos essenciais" (67 da NA n2 12/2016) so encontra 

ressonância na argurnentacão, já superada, do apontamento relativo aos projetos elaborados 

em 2009, mas agora já tern comprovaco da tese defendida a época pela UEGP/SEMOB, junto 

ao próprio TCDF, onde se defendeu a complementacâo de projetos necessários em tempo de 

execução. Do ponto de vista técnico ha documentos probatOrios da eficácia desta soiuço, a 

despeito da morosidade na efetivacao de tais projetos (aditivos aos contratos), devido ao 

complexo e moroso tratamento jurIdico e administrativo imposto ao processo. 
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Achado 2 (2015) - Ausência de estudo de alternativas para 
terraplenagem do Terminal QNR Ceilândia - Contrato nQ0  15/2013-ST, 
do §68 ao §78 da NA nP 12/2016. 

A respeito deste apontamento, a UEGP/SEMOB apresenta o relatório dos projetistas 

especialmente sobre o que se refere ao §76 da NA n2  12/2016, cuja cópia se encontra no 

ANEXO II. 

Referentes ao Achado 3 (2015) - Fragilidades e inconsistências nos 
registros das mediçoes, possibilitando antecipação de pagamentos, do 
§79 ao §86 da NA n 12/2016. 

Os trabalhos de revisâo das medicôes e de eventuais inconsistências nos registros e 

pagamentos foram prejudicados pelo encerramerito prematuro dos trabaihos do Consórcio 

Ecoplan/Sill. Entretanto foram realizadas ate a momento diligências suficientes para responder 

adequadamente as questionamentos da equipe de auditoria, ainda que nâo haja relatórios 

conclusivos a respeito deste apontamento. 

Nos casos de eventual indIcio de inconsistência significativa, a UEGP/SEMOB tomou 

medidas claras para garantir rigor, não somente na apuraçäo dos fatos, mas também no 

tratamento de possIveis impactos decorrentes de erros que venham a ser comprovados. Neste 

sentido destacam-se as seguintes medidas: 

Controle para que a encerramento dos contratos se dê somente após a 

verificação de eventuais inconsistências; 

Como já havia determinado ao Consórcio Ecoplan/Skill que se fizesse rigorosa 

verificaçäo e o seu contrato se extinguiu, foi incluIdo no escopo da contratação 

de nova empresa a realizaçâo de revisão das medicôes, frente aos projetos "as 

built" antes do recebimento definitivo das obras; 

Foram retidos pagamentos das obras para cobrir eventuais ajustes de 

medicôes já realizadas; 
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. Em consonância corn as acöes dos itens 7 e 8 do Piano de Acôes para o 

exercIcio de 2015, as memórias de cálcuio so apresentadas também corn 

vistas aos critérios de medicão a serem aplicados em cada item. 

0 pedido de aditamento para o Contrato n2 03/2014-ST. Terminal de Samambaia Sul, 

pode ser citado como exemplo das açôes listadas anteriormente. E necessário observar que as 

quantidades aditadas, especialmente, nos itens referentes a terraplenagem, que neste 

docurnento apresenta memória de cálculo clara e taxativa quanto ao que será medido, 

reduzindo as possibilidades de erros futuros e criando condicöes para verificacâo de 

reaiizaçôes ja efetivadas. 

fato que os trabaihos no foram conciuldos em sua totalidade e que ha dificuldades 

no estabelecimento de prazos, especialmente pela morosidade do arcabouco jurIdico 

administrativo para contrataco de nova empresa supervisora e para reaiizaco dos trabalhos 

de recebimento definitivo de obras concluIdas. Mas é preciso levar em conta que a 

UEGP/SEMOB tern sido diligente no atendimento as recomendaçôes e determinacöes das 

auditorias e de órgâos de controie, a tal ponto que já foram instaurados processos de 

apuracão de responsabilidades para todos os contratos que foram aditados (Tabela 1). 

Referentes ao Achado 4 (2015) - Inconsistências na determinaçao dos 
quantitativos aditados, do §87 ao §97 da NA nQ 12/2016. 

0 item 9 do Piano de Acâo para o exercIcio de 2015 cita o terminal de Sobradinho II, 

como referência para a necessidade de reviso de planilhas. No entanto os itens 7 e 8 do Piano 

de Açâo, estende o trabaiho de verificaco para outros contratos e atividades do processo 

gerencial, extrapolando a abrangência das acôes deste item sob vários aspectos, cujo reflexo 

pode ser visto nos aditivos reaiizados no exercIcio de 2015. Quando a equipe de auditoria 

avaiia que no ha resposta para este apontamento. Entretanto, é necessário estender tambérn 

as observacôes sobre a mudanca nos procedimentos decorrente das próprias observaçôes das 

equipes de auditoria. No caso do §88 e do §89 da NA12/2016, Sobradinho II, no foram 
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detectados ate o momento o erro apontado, mas o Processo n2  090.000401/2014 se 

encontra na PGDF para definiçôes do encaminhamento para encerramento do 

Contrato e, enquanto não se conclui a análise, os pagamentos estão retidos para 

eventual apuracão de irregularidade. 

Em relacão a manifestacão da empresa SHOX relatada no §94 da NA n2 12/2016, A 

UEGP/SEMOB informa que no foi adotado procedimento dübio ou de caráter hIbrido no 

tratamento de qualquer contrato. 0 conceito aventado pela Construtora no se aplica aos 

contratos para as obras dos terminais dentro do PTU. Se houve tratamento isolado para algum 

item de planllha neste sentido, haverá correcâo, caso se configure erro. Ressalta-se que é 

comum a referência "ao valor total da obra" como "preco global", mas isto no se refere, 

absolutarnente, a modalidade contratual. 

Quanto a referência do §97 sobre a nâo apresentaçâo de ensaios, observa-se que 

junto de cada medicao é apresentado urn relatório especIfico sobre os ensaios realizados no 

perIodo, bern como o fato de que estâo devidamente juntados aos processos. Cabe ressaltar 

que este trabaiho foi prejudicado pela ausência de uma empresa supervisora a partir do inicio 

de 2015, uma vez que os ensaios eram coordenados pela superviso que realizava, também, os 

ensaios de contraprova. A UEGP/SEMOB alertou as construtoras e executores para a 

necessidade de encaminhar os relatórios de ensaios para a devida instrucâo dos processos 

(cópia dos ofIcios no Anexo I). Além disso, foi enviada recentemente aos auditores uma 

coletânea de docurnentos em atendimento a NA n2 02/2016, conforme MEMO n2  42/2016-

UEGP/SEMOB (cópia no ANEXO I). 

Referentes ao Achado 5 (2015) - Desconformidade entre serviços 
contratados e os efetivamente executados, do §98 ao §119 da NA n2  
12/2016 

Em atendimento as recomendacôes e determinacôes deste apontamento a 

UEGP/SMOB implementou várias as acôes do PIano de Acâo para o exercIcio de 2015. E 

notório que as acôes dos itens de n2  02, 04, 07, 08, 09 e 11 contribuem de alguma forma para 
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não permitir desconformidades, seja para servicos já realizados, seja para servicos ainda por 

realizar. E necessário observar que os documentos que comprovam o resuitado destas açöes 

são produzidos no dia a dia, e permeiam toda a instrucão processual a partir do momento que 

os procedimentos passam a ser aplicados em diversos servicos, ficando assim puiverizados ao 

longo dos processos os documentos que demonstram estas realizacôes. A ausência de 

uniformidade de visâo das realizaçöes está no próprio aditivo para o Contrato 003/2014-ST, 

Terminal de Samambaia Sul. Enquanto a equipe de auditoria ye falhas na planiiha, muito 

provaveimente por nâo viver o dia a dia da obra, a Construtora, o Executor e a própria 

UEGP/SEMOB entende que all está o resultado das várias acôes em cumprimento do Piano de 

Acão 2015. Destacam-se os seguintes pontos (a serem observados em todos os processos): 

Reuniôes, envio de ofIcios, acompanhamento junto aos Executores e 

Construtoras, para identificar e destacar os elementos necessários para 

meihoria nos itens apontados (item 02 do Piano de Acão) 

s Meihoria significativa no detaihamento dos projetos compiementares, tanto 

nos desenhos quanto no orcamento (item 04 do Piano de Ação); 

Melhoria significativa no registro e na apresentação das memórias de cálculos 

(item 07 do Piano de Acão); 

. Revisão dos contratos e eventual ajuste das planilhas para major controle da 

execucão e medicao dos servicos dos contratos que foram aditados (item 08 

do Piano de Acão). No caso das obras conciuIdas, ainda não foram 

apresentados os resultados; 

Verificacâo dos aspectos relacionados a escavacâo, carga e transporte de 

material nas planlihas das obras em andamento - nos aditivos contratuais -, 

atendendo ao item 09 do Piano de Açâo; 

Estudos para substituicão do pavimento fiexIvel por pavimento rIgido nos 

aditivos contratuais (item 11 do Piano de Acão); 
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. Diligências realizadas conforme demonstra a documentação relacionada no 

ANEXO V, corn vistas a realizacâo dos servicos de acessibilidade (item 13 do 

Piano de Acão). 

Corn tais medidas a UEGP/SEMOB entende que foram estabelecidos os instrumentos 

de controle para garantir o alinhamento dos servicos contratados corn os respectivos 

elementos de contrato, sejarn eles planilhas de quantidades, orçarnentos, especificacöes, 

memórias de cálcuio, etc. 

Por fim, e importante destacar que não foram feitos aditivos especIficos para "retratar 

a realidade da execucâo" (106), entretanto todos os itens que eventualmente apresentaram 

esta necessidade foram considerados para todos os efeitos do atendimento aos pontos de 

auditoria que se fizeram necessários. Os resultados destas acôes são demonstrados ao iongo 

da execucâo dos contratos e carecem de verificação detaihada. 

0 §110 exemplifica a necessidade de observacão mais abrangente, nâo se restringindo 

apenas a urn item para verificar medidas colocadas em prática. 0 texto se refere a 

"reservatários", sem observar que apenas o reservatório da obra do Terminal de Riacho Fundo 

ii foi construldo corn pecas pré-moldadas. Todos os demais foram construldos conforme a 

pianilha, mudanca que foi impiementada para fazer frente aos questionamentos 

apresentados, além de outros fatores que não se confirmaram durante a processo executivo, 

especialmente quanto ao prazo de execucão, que era a questâo técnica mais importante do 

processo. 

0 §116 é contestado peia Engernil, em manifestacão referente a NA n9 12/2016, 

conforme documentos do ANEXO H. De maneira geral, espera-se que equipe de auditoria seja 

despojada da prevencão comumente adotada por aiguns processos de auditagem, e que 

permita, também, posicionamentos mais alinhados corn a realidade, diferenternente do que é 

apresentado no §119. 
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Referentes ao Achado 6- Alteraçöes de itens sem formalizacao de 
termo aditivo acarretando dano ao Erário, do §120 ao §156 da NA 
12/2016. 

Como já foi dito anteriormente, para os contratos em andamento este item está 

contemplado nos aditivos. Em parecer emitido sobre os procedimentos para regularização de 

contratos cuja vigência se encerrou, a orientação é para que se instaurasse processo de 

sindicância para apurar os fatos e, também, para homologacâo de eventuais alteraçôes, além 

da responsabilizaço por eventuais danos ao Erário. 

Neste apontamento é invocada novamente a questho de tratamento da modalidade 

de contrato de forma tendenciosa, sempre a favor da Contratada (do §146 ao §155). A 

UEGP/SEMOB reafirma seu posicionamento quanto ao tratamento sempre na modalidade de 

precos unitários, inclusive no caso das medicôes, onde quantitativos excedentes no devem 

ser medidos e os quantitativos insuficientes somente devem ser executados, mediante 

aditamentos aprovados. 

Concluindo a manifestacâo sobre este Achado, todos os contratos estâo submetidos a 

processo de sindicância e apuração de responsabilidades, onde certamente os apontamentos 

da equipe de auditoria serâo levados em conta. Segue a relação dos processos de apuracâo de 

responsabilidades em andamento: 

Tabela 1 - Relaço dos processos de apuraco de responsabilidades. 

PROCESSO N° CONTRATO TERMINAL 
090000.006/2016 01512013-ST Abertura de Sindicância - Terminal Ceilândia - QNR 
090.000.007/2016 016/2013-ST Abertura de Sindicância - Terminal Gama Leste 
090.000.008/2016 017/2013-ST Abertura de Sindicância - Terminal Sobradinho II 
090.007.957/2015 018/2013-ST Abertura de Sindicância - Terminal Riacho Fundo II 
090.000.265/2016 0212014-ST - 03/2014-ST Abertura de Sindicância - Terminal Recanto das Emas I e II 
090.006.451/2015 0412014-ST - 05/2014-ST Abertura de Sindicancia - Terminal Samambaia Norte e Sul 
090.000.475/2016 08/2014-ST Abertura de Sindicância - Terminal Guará I 
090.007.953/2015 09/2014-ST Abertura de Sindicância - Terminal Nicleo Bandeirante 
090.000.476/2016 010/2014-ST Abertura de Sindicancia - Terminal Ceilandia - P Sul 
090.000.113/2016 01112014-ST Abertura de Sindicância - Terminal Guará II 

Abnr 012/2014-ST Abertura de Sindicancia - Terminal Paranoá 
Abnr 013/2014-ST Abertura de Sindicancia - Terminal Taguatinga M Norte 

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 
Anexo do Palácio do Buriti, 150  Andar - Sala 1510 - Brasilia - DF - CEP:70.075-900 

Telefone (61) 3322-5002 Fax (61) 3322-3913 
UEGP/PTU/SEMOB/DF 

14 IR 

e-DOC F6BBFA39
Proc 32174/2015
e-DOC 7154E36A-e
Proc 32174/2015

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 7154E36A

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F6BBFA39
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=&filter[anoproc]=2015
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7154E36A
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=&filter[anoproc]=2015


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

Referentes ao Achado 7- Aditivos contratuals em porcentual superior 
ao estabelecido na lel, do §157 ao §172. 

Em contraponto a análise da equipe de auditoria, apresentamos a seguir uma relaçâo 

dos aditamentos de quantitativos efetuados e seus respectivos percentuais. 

Tabela 2- Percentuais dos aditamentos de auantidades. 

Contrato Terminal Aditivo 
% Qualitativo (Incêndio + 
Tanque + SPDA + 
Acessibilidade) 

Serviços 
Normals 

% Total 

do 
Aditivo 

15/2013 QNR- CElL. 32 4,72% (19,01% do total) 20,11% 24,83% 

16/2013 GAMA LESTE 32 11,38% (98,78% do total) 0,14% 11,52% 

17/2013 SOBRADINHO II 39 16,37% (65,53% do total) 8,61% 24,98% 

18/2013 RICHO F. II 29  17,33% (98,35% do total) 0,29% 17,62% 

02/2014 REC. EMAS I 39 16,85% (70,09% do total) 7,19% 24,04% 

03/2014 REC. EMAS II 39 17,29% (70,51% do total) 7,23% 24,52% 

04/2014 SAMAMB. N 39 10,73% (51,69% do total) 10,03% 20,76% 

05/2014 SAMAMB. SUL 39 9,04% (60,59% do total) 5,88% 14,92% 

08/2014 GUARA I 39 22,60% (100% do total) 0% 22,60% 

09/2014 - N. BANDEIRANTE 39 21,34% (47,23% do total) 23,84% 45,18% 

10/2014 - CElL. P SUL 39 5,89% (58,72% do total) 4,14% 10,03% 

11/2014 - GUARA Il 39 11,19% (33,56% do total) 22,15% 33,34% 

12/2014 PARANOA 39 38,43% (77,53% do total) 11,14% 49,57% 

13/2014 TAG. M NORTE 39 6,32% (27,45% do total) 16,70% 23,02% 

Observa-se que em nenhum contrato houve proposicâo de aditamento de quantidades 

que resultasse em percentual de valor acima de 25% para as obras de construço e 50% para 

as obras de reforma, conforme estabelece a lei. Sob esta ótica a afirmaço do §172 da NA n9 

12/2016 não procede. Não está claro o fato que leva a concluir que estes percentuais foram 

ultrapassados. Ainda que o entendimento da UEGP/SEMOB, de que haja base legal para 

ultrapassar estes limites, e que, a despeito de o percentual correspondente aos itens tIpicos de 

escopo qualitativo sejam significantes, nos cálculos da UEGP/SEMOB os limites näo foram 

superados, como mostrado na Tabela 2. 

Muito provavelmente a análise deveria girar em tomb da forma em que Os cálculos 

foram realizados, mas a equipe de auditoria não apresentou argumentacao neste sentido. Na 
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forma geral como foi conduzida a argumentaço, a Tabela 2 demonstra que os aditivos nâo 

ultrapassaram os limites legais. 

Referentes ao Achado 8 (2015) - Deficléncias da execução dos servicos, 
do173ao180daNAn2  12/2016. 

Dada a falta momentânea da empresa supervisora a UEGP/SEMOB conta atualmente 

corn as manifestacôes dos Executores e Construtoras sobre este apontamento. Entretanto ha 

elementos de controle e acompanhamento suficientes para identificacâo e atendimento as 

necessidades de correçâo. Além da equipe de auditoria independente, ha outros atores como 

AGEFIS, Defensoria Pciblica, Corpo de Bombeiros, ADASA, IBRAM, Ouvidoria/SEMOB (OF 

147/2016-UEGP/SEMOB), Comissão de Recebimento Definitivo e Comisso de Sindicância. 

Em relacâo ao §180, a UEGP/SEMOB destaca a fato de que o final da execucão fIsica 

das obras nâo encerra as trabaihos relativos aos contratos. Em face de todos estes dispositivos 

a UEGP/SEMOB entende que, somente se dará por conciuIdo todos os trabaihos mediante a 

concordância de todos sobre a resultado final, cabendo a equipe de auditoria buscar nos autos 

de cada processo as evidências da eliminacâo de todas as pendências (vide exemplo do 

cumprimento relativo ao item 13, Achado 9 da NA 12/2016). 

Registre-se, ainda que, na forma exposta acima, e pelas acôes junto aos citados 

órgäos, se dá por cumprido, no exercIcio de 2015, o item 12 do Piano de Acäo. 

Referentes ao Achado 9- Nâo-atendimento de critérios de 
acessibilidade, do §181 ao §204. 

Os trabaihos realizados para atender as recomendacôes do Achado 9 contaram corn a 

participaco de vários dos órgãos citados na rnanifestacâo do Achado 8, além das 

Adrninistracöes Regionais e profissionais convidados a darem sua contribuicão. 0 padräo de 

referência estabelecido para o acompanhamento e atendimento dos requisitos de 

acessibilidade se baseia nos trabalhos realizados para o Terminal do Gama Leste, cujos 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

4. 	Secretaria de Estado de Mobiiidade 
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 

documentos foram distribuIdos aos executores e construtoras de todos os outros contratos, 

conforme demonstra o ANEXO VI. 

Os trabaihos consistiram não somente em difundir o padrâo de referenda, mas 

também alertar para o controle exercido sobre a questâo. As tratativas realizadas e a 

efetivaco das proposiçôes mostram o cumprimento do item 13 do Piano de Acâo e o 

atendimento aos critérios e normas de acessibilidade. 

Referentes ao Piano de Ação para o exercIcio de 2015 

Pelo exposto ao longo deste relatório dá-se por cumprido os propósitos do Piano de 

Aço, ainda que aiguns itens no tenham sido concluidos, ate porque permanecerâo ativos nos 

procedimentos dos exercIcios que se seguern. 

0 item 8 do Piano de Acão, referente ao Achado n2 9 da NA n2 12/2016, nâo foi 

cumprido em sua totalidade porque ha verificaçäes ainda em curso. As acôes empreendidas 

corn este objetivo tern sido efetivas na execucão, porém a sua eficácia se dará somente na 

conclusào dos trabaihos das Comissôes de Sindicância e Comissão de Recebimento Definitivo. 

A UEGP/SEMOB avalia que já pode contar corn o acuituramento de vários dispositivos técnicos 

que favorecero significativamente a realizaçäo dos trabaihos que se seguem e em especial, 

por criar urn ambiente técnico, jurIdico e administrativo corn major competência para exercer 

ainda major rigor no curnprimento dos contratos, sem, contudo, prejudicar a ceieridade das 

obras, especialmente porque no ha expectativa da dependência de paradigmas jurIdico e 

administrativos, os quais se considera superados peia assimiiacão dos impactos processuais 

havidos durante o exercIcio de 2015 e inIcio de 2016. 

Conclui-se que o Piano de Aço foi concluIdo corn êxito por ter sido efetivo em todas 

as acôes propostas e porque já deu mostras da eficácia das acôes para as quais a ordem dos 

fatos permitiu conciuir. De toda forma, para as acôes que ainda estäo em curso, ha 

instrumentos de controle suficientes para garantir a manutencão do padrão estabeiecido. 0 

ANEXO III mostra a situaço atual do Piano de Acâo. 

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 
Anexo do Palácio do Buriti, 15  Andar - Sala 1510 Brasilia - OF - CEP:70.075-900 

Telefone (61) 3322-5002 Fax (61) 3322-3913 
UEGP/PTU/SEMOB/OF 
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J 	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

A 	' 	Secretaria de Estado de Mobilidade 
Unidade Especial de Gerenciarnento do Programa de Transporte Urbano 

Da análise das pendências dos anos anteriores - do §205 ao §208 

De acordo corn a manifestaçâo para cada Achado apresentado na NA n9  12/2016, a 

UEGP/SEMOB procura demonstrar diligência em cumprir as orientacöes dos auditores e 

ressalta que os apontamentos, as sugestôes, as proposicôes e determinacôes dos auditores 

deram contribuico significativa ao aprimoramento da gestão, especialmente no que se refere 

as instrucöes processuals e as ferramentas de documentacâo para demonstracôes contábeis 

referentes as execucôes das obras e dos servicos de engenharia. 

BRASILIA, 01 de abrit de 2016. 

AD 
EGP/PTU 

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 
Anexo do Palácio do Bunti, 150  Andar - Sala 1510 - BrasIlia - DF - CEP:70.075-900 

Telefone (61) 3322-5002 Fax (61) 3322-3913 
UEGP/PTU/SEMOB/DF 
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4 .  

vJ. 
it 	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
/1 	Secretaria de Estado de Mobilidade 

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 
-, 

OFICIO 

No. VA120116 - UEGP/SEMOB 	 BrasIlia, 14 de abril de 2016. 

Ref.: Contrato de Empréstimo no 1957/OC-BR - Programa de Transporte Urbano do 
Distrito Federal - PTU/DF - Nota de Auditoria NO 13— Proc. 32174/2015-e 

Senhores Auditores, 

Visando o atendimento a nota de auditoria em referência, encaminhamos 
Relatórios de Manifestaçao por tema corn seus respectivos anexos, quando 
pertinentes, quais sejarn: 

Anexo I - Manifestacao sobre Os apontamentos relativos as obras; 
Anexo II - Manifestaçao sobre Os apontamentos relativos Programa de 
Comunicacao Social e Ambiental do PTU/DF; 
Anexo Ill - Manifestacao referente a questao de subcontrataçao de 
consultoria; 
Anexo IV - Manifestacao referente as questOes de demonstrativos 
contábeis/financeiros. 

Apesar das cobrancas e do empenho que esta area responsável está adotando, 
nao foi possivel responder a todas as pendéncias relatadas na Nota de Auditoria dentro 
do prazo solicitado. Desta forma, informamos que apresentaremos novas informaçOes, 
no que for necessário, quando da apresentacao do Relatôrio Final por esse egrégio 
Tribunal. 

Atenciosamente, 

Chefe da UEGP 

Aos Senhores 
MARCELO MAGALHAES SILVA DE SOUSA 
FABR1CIO BIANCO ABREU 
GABRIEL DE OLIVEIRA REGES 
Auditores de Controle Externo 
Tribunal de Contas do Distrito Federal 
NESTA 

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano 
Anexo do Palácio do Buriti, 15° Andar - Sala 1510, CEP: 70.075-900 - Brasilia - DF. 

Telefone (61) 3322-5002 Fax (61) 3322-3913 
UEGP/PTU/SEMOB/DF 
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ANEXO! 

NOTA TECNICA 

MANIFEsTAcA0 SOBRE Os APONTAMENTOS RELATIVOS AS OBRAS 
NOTA DE AUDITORIA N2  13/2016 

MINUTA DO RELATORIO DE AUDITORIA E DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

APREsENTAcA0 

Este capItulo apresenta as manifestaçôes da UEGP/SEMOB sobre a Nota de Auditoria 

n9 13, referenciando sempre ao parágrafo desta NA. Observa-se que ainda no foi apresentada 
a análise dos auditores sobre as rnanifestacoes da UEGP/SEMOB a respeito da NA n2 12/2016 e 

da NA 1500/15 - 1/16, entretanto, os parágrafos atualizados nestas manifestacöes serâo 
apontados. 

Neste capItulo serâo abordados somente os apontarnentos relacionados corn a 
execucão das obras do PTU. 

MANIFEsTAcA0 SOBRE Os APONTAMENTOS RELATIVOS As OBRAS 

2.1. §26 - Irregularidades na contrataco e execucäo e pagamento de obras e servicos de 

adequacão viária na EPTG 

Não ha informaço complementar. As Ultimas manifestaçôes do Consórcio contratado 

para execuco das obras e do Executor do Contrato foram prestadas diretamente ao TCDF, de 
acordo corn o item "e") da Decisâo n2  720/2013, Despacho Singular n2  472/2013-CRR. Por 

outro lado, a UEGP atendeu as recornendaçôes dos auditores para solicitar abertura de 
tomada de constas especials, aplicaço de penalidades e apuração de responsabilidade. Estho 

em andamento os seguintes processos: 

Processo n2 090.002353/2013 - Aplicacão de penalidade pela falta de 

cobertura de garantia contratual. 0 processo está em andamento, atualmente 
corn carga para a SUAG/SEMOB; 

Processo para avaliar a idoneidade das empresas executoras e da Supervisora 
Concremat. Foi solicitada a Controladoria Geral do Distrito Federal a 
instauracâo do processo por meio do OfIcio n2 348/2013-GAB/ST. A ültima 

solicitação de informaço sobre o andamento do processo fol efetuada por 
meio do OfIcio 2064/2015-GAB/SEMOB (Anexo I-A), em 18/12/2015. Ainda 
não houve posicionarnento da Controladoria Geral. 

2.2. §27 - Execucâo de obra de ciclovia corn indIcios de superfaturamento 

A NOVACAP nâo apresentou complementacão das informacöes prestadas em 2014. 

Em face do prazo curto para solicitaco de nova manifestaco, este item será tratado 
novamente após o recebimento do relatório final do exercIcio de 2015. 

e-DOC ED882B56
Proc 32174/2015
e-DOC 7154E36A-e
Proc 32174/2015

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 7154E36A

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=ED882B56
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=&filter[anoproc]=2015
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7154E36A
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=&filter[anoproc]=2015


2.3. §28 - Faihas e irregularidade nos procedimentos de aquisicôes e execução de obras e 

servicos de engenharia 

As manifestaçôes mais recentes sobre estes itens foram apresentadas em resposta as NA 

ng 12/2016 e NA n2 1500/15 - 1/16 e ainda estão em análise pelos auditores. 

2.4. §39 - Cláusula 4.02 - Ausência de acôes planejadas para manutencâo e conservação 

As atividades relacionadas corn o Relatório de Manutenção das obras que fazem parte 

do PTU, no exercIclo de 2015, serâo apresentadas no relatório que ainda se encontra em 
elaboracão. 

2.5. §45 aquisicão e pagamento de mediçôes de execucão de obras em desacordo corn as 

especificacöes técnicas 

As manifestacôes mais recentes sobre estes itens foram apresentadas em resposta as 

NA n2 12/2016 e NA n2 1500/15 - 1/16 e ainda estão em análise pelos auditores. 

2.6. Do §58 ao §69 apontamentos diversos 

As manifestaçôes mais recentes sobre estes itens foram apresentadas em resposta as 
NA n9 12/2016 e NA n9 1500/15 - 1/16 e ainda estão em análise pelos auditores. 

Corn re!acâo ao apontamento relativo ao §67 da NA n2 13/2016, §30 ao §67 da NA n 

12/2016 e Nota de Auditoria n2 1500/15 - 1/16 (item 1), são encaminhados em anexo os 

desenhos "as built", em formato "dwg", do pavimento rIgido dos terminals de Recanto das 
Emas I e II. 

2.7. §71 - Falta de acessibilidade e seguranca no Terminal do Setor "0" - Ceilândia 

A execuçâo das obras do Terminal do Setor "0" de Ceilândia foi realizada pela antiga 

Subsecretaria de Politicas de Transporte - SUPOT/SEMOB. Os autos da execucão da obra 
constam do Processo n2  098.000509/2009, onde estão registrados todos os eventos relativos 

ao Recebimento Definitivo da Obra, incluindo vistoria da AGEFIS e outros órgãos. Em face do 
prazo exIguo para colher novas informaçöes, este item também será abordado na 

manifestacão sobre o relatório final do exercIcio de 2015. 

2.8. Do §73 ao §105 - itens diversos de obras de contrapartida da NOVACAP e DER/DF e 

outros órgãos dentro da SEMOB 

As manifestaçôes recebidas, sobre os apontamentos do exercIcio de 2014 não foram 
complementadas por estes órgãos após a entrega do relatório final pela UEGP/SEMOB. Novos 

questionamentos junto a estes órgâos serâo encaminhados novamente, se for o caso, 

juntamente corn o relatOrio final de manifestacão da uEGP/sEMO sobre exercIcio de 2015.  
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2.9. Do §183 ao §198 - Execucão de obras do Terminal de Riacho Fundo It após o término 

da vigéncia contratual 

A UEGP/SEMOB se manifestou sobre este item e outros sirnilares na NA n2  12/2016 e 

aguarda a análise dos auditores. 

	

2.10. 	Do §199 ao §205 - VioIaço da data maxima para pagamento dos servicos 

prestados 

A manifestacão sobre o §116 (da NA 13/2016) apresenta as consideracöes da 

UEGP/SEMOB sobre este assunto. 

	

2.11. 	Do §210 ao §216 - Violaco da Cláusula contratual n2  48.1, retencâo de 2% de 

cada pagamento 

A UEGP/SEMOB tomou todas as medidas necessárias para cumprir este dispositivo 

contratual, sendo que todos os contratos esto alinhados a esta recomendaço dos auditores. 

	

2.12. 	Do §264 ao §268 - Item B. Fiscalizaço de Obras e Servicos de Engenharia 

A UEGP/SEMOB se manifestou tempestivamente a respeito do assunto em resposta ao 

que foi solicitado na NA n2 12/2016 e aguarda a análise da equipe de auditores. 

	

2.13. 	Da Análise dos Procedimentos relativos ao Registro, Controle e Manutencão 

item B. Manutencão e Conservacäo das Obras do PTU - Do §204 ao §242 

As consideracôes da equipe de auditoria sobre a manutençâo e conservacão das obras 

serão encaminhadas ao DER/DF, DFTRANS, NOVACAP e IBRAM para que se manhfestem e 

demonstrem a adocâo de medidas para conservar e manter as obras do PTU de maneira 

adequada. 

Observa-se que, ainda que se tenha solicitado adiamento da entrega do relatório de 

manutencâo do exercIcio de 2015, não ha prazo sufhciente para analisar as determinacôes do 

relatOrio final para implementar acôes especIficas, se eventualmente necessário. A 

UEGP/SEMOB continuará suas acöes para fazer corn que as recomendacôes da equipe de 
auditoria cheguem aos coexecutores, visando sempre a melhoria dos serviços de manutencâo 
e conservacao clas obras. 	 / 	{ 
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ANEXO I-A 
EM MIDIA ELETRONICA - CD 

Cópia digitalizada do OF n2  OfIcio 2064/2015-GAB/SEMOB 
Arquivos no formato "dwg" dos desenhos "as built" do 
pavimento rIgido dos terminais de Recanto I e II 
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ANEXO I! 

NOTA TECNICA 

MANIFESTAçAO SOBRE Os APONTAMENTOS RELATIVOS AO PROGRAMA DE 

COMUNICAcAO SOCIAL E AMBIENTAL 
NOTA DE AUDITORIA N2  13/2016 

MINUTA DO RELATORIO DE AUDITORIA E DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

Ref.: - Paragrafos 395 a 397 - Programa de Comunicacao Social e Ambiental do 
PTU/DF - Processo n° 0410002314/2009 - Grecco Consultoria - Atitude e 
Pensamento Estrategico. 

Ressalvas: 29; 42 a 44; 56 e 57; 206 a 209 - se referem a ausência de comprovaçäo 
de que os pagamentos ocorridos de 01/01/2014 a 31/12/2014 a consultoria do 
Programa de Comunicapao Social e Ambiental do PTU/DF tenham sido realizados a 
preco de mercado. 

Em atencao as ressalvas em tela acerca da "ausência de comprovacao de que os 
pagamentos, ocorridos de 01/01/2014 a 31/12/2014, a consuttoria do Programa de 
Comunicacao Social e Ambiental do PTU/DF", encaminham-se as seguintes consideracoes. 

Em que pese os esciarecimentos reiterados do tema, o valor estimativo do Edital foi 
embasado na "MemOria de Cálculo, Piano de Execucão do Programa de Comunicaçao 
Social. BrasItia/2008", parte integrante do conjunto de "Estudos e avaliacOes do Programa 
de Transporte Urbano do Distrito Federal, as fis. 238 a 248 do processo", cujos valores dos 
produtos aditados pelo 10  termo aditivo, celebrado em 04 de fevereiro de 2013, foram 
calculados por tempo (pessoa/hora). 

Os valores acrescidos pelo 10  termo aditivo guardam estrita consonância com os 
constantes da planilha de precos do contrato inicialmente pactuado, conforme consta as fis. 
4151/4152, de acordo corn as recomendaçOes contidas no PARECER NO 062/2013 da 
Procuradoria Administrativa da Procuradoria Geral do Distrito Federal PROCAD/PG/DF 
sobre o Aditamento ao Contrato n° 009/20 1 0-ST: "Corn efeito, os valores a serern pagos no 
contexto do pretendido aditivo devern ser, a rigor, idênticos aos que constararn da proposta 
vencedora da Iicitacao e do contrato desta decorrente", previsto no § 10  do art. 65 da Lei 
8.666/93 - "os acréscimos a que estäo obrigados os contratados devem ser efetuados nas 
mesmas condicOes contratuais", situacao plenamente observada no caso vertente. 

Para atendimento as Ressalvas e ao viso de demonstrar que os referidos precos 
aditados ainda estariam coerentes corn o de mercado, nesta oportunidade apresenta-se a 
"Planilha de Precos - Cotacao", corn os valores contratuais de 2010; os valores contratuais 
de 2010 corrigidos conforme indicado na cláusula de reajustarnento do contrato 009/2010, e 
os mesmos valores contratuais corrigidos pelos indices de reajustamento acumulados dos 
anos de 2010, 2011 e 2012 (22,49%) indicados na tabela de consuitoria da Associaçao 
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Brasileira de Consultores de Engenharia - ABCE, anexa, que se refere aos preços de venda 
de servicos de empresas de consultoria de engenharia, estudos, projetos, supervisao e 
gerenciamento de 2012. 

Planhlha de Precos - Cotacao - Programa de Comunicaçao Social e Ambiental - Primeiro 
Termo Aditivo ao Contrato NO 009/2010 

- Valores nnitãrios em R$ (corn imposto) 

Valor Valor 

Grupo de atividades Produtos/servicos aditados Valor Valor do Contratual Tabela 
ABCE Contratual J'Aditivo Reajustado 2012* 

2010 para Maio - 2012 22,49%) - LEVANTAMENTO DE ElaboracAo do Piano e Cronograma de 
1NFORMAcOES e Trabalho por IntervençAo (TDR 3.5) 7.064,54 7.064,54 7.7 10,37 8.653,80 

I CONSOLIDACAO DE _________________________ 

RelatOnos 

______ 

226,07 226,07 246,73 276,93 PLANO e CRONOGRAMA - DETRABALHO  
Lancamentode Intervenc2odoPrograma 

16.295,58 16.295,58 17.785,30 19.961,48 2 PTU 
RelatOrios 226,07 226,07 246,73 276,93 - 3 CriacAo e produco de VT publicitârio para 

27.127,84 27.127,84 29.607,83 33.230,60 
LANAMENTO DO 

televisäo.  

PROGRAMA PTU  Veiculaco de VT publicitario em televisao. 6.258,62 6.258,62 6.830,77 7.666,58 

5 Manutenço da pagina eletrOnica 2.034, 59 2.034,59 2.220,59 2.492,30 

- Inforrnacöes aos Funcionrios e 
Colaboradores (atas, lista presença, fotos, 11.783,66 11.783,66 12.860,90 14.434,55 6 material distribuldo e outros) por 

COMUNICACAO SOBRE A Intervençao.  
EXECUcAO DAS 

INTER VENCOES DO 
Relatorios 226,07 226,07 246,73 276,93 - 

PROGRAMA Divu1gaco do Andamento das Intervencoes 
27.495,20 27.495,20 30.008,77 33.680,60 

7 do Programa PTU 

Relatónos 339,10 339,10 370,10 415,38 

DivulgacAo da mudança do Sistema TPC: 
22.276,85 22.276,85 24.3 13,37 27.288,32 

8 Idenhjkacao do transporte Pzlblico Coletivo. 

DIVULGACAO DA 
Relatórios 339,10 339,10 370,10 415,38 

DivulgacAo da mudanca do Sistema TPC: 
9 MUDAN(A DO SISTEMA Racionallzactlo do redo do transporte Pábtico 11.138,42 11.138,42 12.156,68 13.644,15 

DE TRANSPORTE 
PUBLICO COLETIVO 

Cok/ivo  - Relatórios 339,10 339,10 370,10 415,38 

Divulgacbo da mudanca do Sistema TPC: 
11.138,42 11.138,42 12.156,68 13.644,15 10 Implantacdo do Sistema Integrado. 

Relatórios 339,10 339,10 370,10 415,38 
DIvULGAcAO DOS 

RESULTADOS E 
Divulgaço dos resultados e conctusfto do 

40.032,38 40.032,38 43.692,09 49.038,18 
ii Programa PTUpara os (Jsuilrios. 

CONCLUSAO no  
RelatOrios 339,10 339,10 370,10 415,38 PROGRAMA PTU 

* Os precos foram atualizados corn base nos indices de reajuste acumulados dos anos de 
2010, 2011e 2012 adotados na tabela ABCE 2012, anexa. 

Assentadas nas razôes e premissas apresentadas, considera-se as ressalv 
atend idas. 
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IABELfl ABCE- 1ARIFflS IIORARIAS OF COHSULTORIA POR CA1IEGORIA PROHSSIONAL 2012 (BS1 

ABC401 GOdOcC1COrTZ1O 6.058.51 
r 	

14.440,43 85.25 158.77 - 223.27 259,62 285.58 	1 
AECZ02 Co':uc, 6153.31 14.666,39 87.30 161.25 22575 263,69 290.05 
ABGE03 EoS4.'oc 5.12386 12.21270 72.62 134.27 1e7.90 219.57 21.52 
ABC504 Engh.iroPI.'o 3.363,11 8.015.25 47,7; 88.13 123.39 144.11 158,53 
AEC05 EnnhltoJünio" 1239.72 41501.75 26.80 42.50 69.29 leO,93 82.03 

- AGGEOS uoGoT 5-277,70 12.43636 74.03 136.73 1P11,43 1 	223.59 25.24 
ABGE07 lAmOsioMeno :2:963,77 7.06.12 42.06 7747 108.73 127.00 139.70 
AECEOS Aru'toJnk- 1700.42 4:052.93 24,12 44.56 62.33 72.87 80.15 
ABCEO9 G6o9oSnior 5.208,08 12.413,44 73.89 138.48 121,07 223.17 245,9 
ABGEi0 GopoPieno 3.540,00 8.37.57 50.23 P2.77 I29.88 151.69 166.86 
AGGEI; CopoJisioi -  1.090,00 4.73.15 28.23 52.15 73,01 8527 93.80 
.BCEl2 Eoom1PI-no 3212.08 7.655,24 45,57 le4.17 117.84 137.84 151.41 

ABCEIS EloçoP1'io 2.955:87 7.04421 41.23 77.46 108.44 1 	126.8.5 132,32 
ABGEI4 ociólo9oPlo 2.59225 6,172.61 

-- 
36.78 67.93 95.10 111.08 123.19 

ABCEIS Ad%mgndo ,Pkgw 327820 7210.23 4549 85.87 120.23 140.42 154.46 
ABCE16 rotG4nlo' 2.169,47 5170.92 30.78 562.5 72.59 90.97 10220 
ABCEI7 PriP1no 1.54721 3,682.73 21.25 40.56 56.72 66.32 7226 
ABGEIB rtit2J6mior 1.133.41 2,701.43 18.06 29.70 41.58 48,57 5343 
ABGEIP Dntai31or 1.16ej7 2.784,32 15.57 30.61 4228 50.08 55.06 
ABGE2O D1IPieno 1:033,93 2,484.35 1.67 27.09 37.93 44,31 49•74 
ABCE21 666.97 1382.71 9,45 17,48 2.47 22.58 31.44 
ABCE22 Aq':taT6cnico 746,90 1,780.23 10.60 12.57 27.40 32.01 35.21 
ABCE23 BbFcftho 965,33 2i00.87 13.70 25.30 35.2 41.37 45.50 
ABCE24 Tcnô1cgoSëcicr 2263,83 6.825,93 40.63 75.05 105.07 i 23.72 134.99 
ABGE25 Tecndo2oJCnor 803,33 1.926,66 11.47 21.18 29.66 34,54 38,10 
ASCE28 Topr3fo 1:097.41 2.515,67 15.57 28.76 4226 	1 47.03 51.73 
A6GE27 AuxEm  43823 1039.74 6.19 11.43 16.00 18.69 2056 
ABCE28 4.036,63 2.470,72 14.71 27.17 33.03 44.42 49.86 
ABGE29 Aui8l3rde Labo81ciia 509,25 1213,72 7.22 13,35 18.68 2122 24.00 
ABCE30 GecretSri E,eui 1:635.03 3.e97.0a 23.20 42,85 52.99 70.08 77.07 
ASGE3I 'cr'.5iiS4rior 1.128,39 2.832,51 16.88 31.14 43.50 5012 56.02 
ABCE32 tSzJCgt 710.55 1.8.23,39 10.08 18.52 26.07 30.45 3342 
ABCE33 Aux9rdeT6i7co 787.01 1,V,5.84 11.17 20.62 2327 33,72 37,10 

- Pqu1a Gnbftl AEGE - Jue2000 - GiSrioc Médoc (S)  16.80% - Tttuto cobra Cu4o(1SZ = 396) 
-168 hoFn8 	 (6). 10,00% - LurorR8munorc5o 

(3)- 84.71%- ErgoG Go,-'= 	 'Fncfta 
(4) -40.00% - Dap4ox Gecb lnd1et 

1E01A8 OE &€RV190S IDS COUSULTORIA MAO 2012. 
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ANEXO HI 

NOTA TECNICA 

MANIFEsTAcA0 REFERENTE As QUESTOES DE 

SU Bc0NTRATAçA0/su BCONSULTORES 
NOTA DE AUDITORIA NP 13/2016 

MINUTA DO RELATORIO DE AUDITORIA E DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

IV. 	Análise das Demonstracoes Financeiras Básicas 

Achado IV.4: inclusão nos demonstrativos financeiros de US$ 314.323,29 
em despesas consideradas inelegIveis pelos auditores independentes, pela 
contratacão de consultor no âmbito do Contrato n° 25/2008 em situação 
configurada como de conflito de interesse. 

Critério: apenas despesas elegIveis devem ser incluidas e contabilizadas nos 
demonstrativos financeiros do Contrato de Empréstimo no 1 957-OC/BR. 

Análise e Evidência: ver parágrafos 217 a 263 deste RelatOrio. 

Causa: nao observéncia das normas de contrataçâo de consultores, conforrne 
paragrafos 217 a 263 deste Relatório. 

Efeito: comprornete a corisistência, a transparência e a fidedignidade da 
dernonstração financeira aos usuános da informaçâo, pela inclusâo de despesas não 
elegIveis nos demonstrativos do Programa. 

Ante ao disposto, estes Auditores Independentes concluem que o montante 
das despesas realizadas corn o pagamento do citado consultor, mediante contratacão 
pela Arcadis-Logos (SAG do PTU), deixaram de preencher os requisitos contratuais 
para elegibilidade dessas despesas, quantificadas em R$ 648.160,09 (seiscentos e 
quarenta e oito mu, cento e sessenta reals e nove centavos de reals) equivalentes a 
US$ 314.323,29 (trezentos e quatorze mu, trezentos e vinte e trés dôlares e vinte e 
nove centavos), relativos a todos os pagarnentos efetuados de 2011 a 2013 a esse 
consultor. 

Consequentemente, entende-se que essas despesas perderam o requisito de 
elegibilidade ao serem detectadas irregularidades que se tomararn conhecidas no 
exercIcio de 2015, razâo pela qual deveriam ser estornadas dos demonstrativos 
financeiros do Programa e registradas nas Notas Explicativas para o conhecimento 
dos usuários dessas informaçôes, sem prejuizo das demais providências que 0 Banco 
entender cabiveis. 

Recomendaçao: proceder estorno dos pagamentos efetuados ao consultor 
Sacha Reck de 2011 a 2013, no ârnbito do Contrato no 025/2008, no montante total de 
R$ 648.160,09 (seiscentos e quarenta e oito mu, cento e sessenta reals e nove 
centavos de reals) equivalentes a US$ 31 4.323,29 (trezentos e quatorze rnil, trezentos 
e vinte e três dólares e vinte e nove centavos). 

c0NsIDERAçA0: Quanto a estas questães, reiteradas e amiüde pormenorizadas e 
replicadas por esta UEGP, registra-se que urna vez que o motivo das despesas serem 
consideradas inelegiveis está subrnetido ao cnvo e a percuciente análise de rnérito 
junto ao Poder Judiciário, entende esta UEGP que deve ser aguardado 0 desfecho 
desse caso, haja vista que o rnérito da questão, nos termos postos, refoge as 
competências desta SEMOB. Por outro lado, ciente da importância dos temas 
tratados, resta, para o momento, como forma de externar o comprometimento desta 
UEGP em buscar a rnelhor solução para a questâo, reiterar as inforrnacoes adrede 
apresentadas nas Notas de Auditorias anteriores, conforme exposto nos itens a seguir. 

Ill-I 
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Vi 	Análise dos procedimentos de Aquisiçoes e Obras 

Achado Vl.6: Contrataçao do consultor Sacha Reck por intermédio da 
empresa responsável pelo Serviço de apoio ao Gerenciamento ao PTU 
(ARCADIS-LOGUS), violaram as normas contratuais de aquisição previstas na 
GN-2350-7, no tocante a "Conflito de interesses". 

Critérlo: de acordo corn as normas contratuais do contrato de empréstirno, 
somente as despesas que cumprirem todos os requisitos contratuais poderão ser 
consideradas elegIveis para fins de cornprovaçâo da aplicaçao de recursos na 
finalidade do Programa. Essas normas são de aplicacao obrigatOria, nos termos do § 
6o, art. 32 e 5, art. 42 da Lei n° 8666/93, e na Cláusula 4.01 das DisposiçOes 
Especiais do contrato de empréstimo, nos casos de aquisiçôes realizadas corn 
recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

Análise e Evidência: a licitaçâo reafizada pela Secretaria de Transportes, na 
modalidade concorrência, que cuidava da renovaçao da frota de ônibus, teve o custeio 
de parte das despesas corn consuitoria do Escritório Sacha Reck pagas pela SAG 
(Arcadis Logos) corn recursos do Contrato de Empréstimo 1 95710C-BR, corn 
fundarnento na cláusula 4.07 (b) do referido contrato. 

Consideraçao: subcontratação realizada em conformidade corn as cláusulas do 
Contrato no 025/2008 - Serviços de Apolo ao Gerenciamento (SAG), mais 
especificamente corn as cláusuias 2.6 (a) e (b) - Modificaçães ou emendas, 3.7 - 
Atividades da Empresa Consultora que requerem a aprovacão prévia do Contratante e 
4.1 - Pessoal da Empresa Consultorae Subconsultores, aderente as normas do BID e 
ao Contrato de Empréstimo 1957/OC-BR. Cabe rememorar que anteriormente a 
subcontratação da subconsultoria do EscritOrio Sacha Reck, já havia sido firmado, em 
2010, o Acordo de Cooperação Técnica ATN/OC-1 1243-BR, entre o BID e o Distrito 
Federal, durante o qual foram pagos pelo Banco os serviços prestados de consultoria 
no âmbito desta Cooperação, mediante contrato firmado entre o BID e o consôrcio 
Logit-Logitrans (Anexo III.a). 0 Dr. Sacha Reck integrava, como consultor legal e 
juridico, a equipe do consOrcio em questão (Anexo IlI.d). Dentre os produtos 
resultantes da referida Cooperaçao Técnica, estão a Concepção do Modelo 
Operacional e a Versão Preliminar do Edital de Concessão 01/2011-ST. 

0 citado consultor tena participado da elaboração do projeto básico e do Edital 
da Concorrência PUblica n° 001/20 1 1—ST, dos procedimentos de execução da licitacao 
para renovação da frota de ônibus— apoiando técnica e juridicamente a cornissão de 
Iicitação, inclusive corn emissão de parecer que subsidiou a análise de recursos e o 
julgamento das propostas. 

Consideraçao: Como informado anteriormente, os trabaihos foram iniciados no 
âmbito da Cooperação ATN/OC-1 1243-BR (Apoio a Implementação do Prograrna de 
Transporte Urbano do DF), conforme se verifica nas comunicaçOes ao Representante 
do BID por meio do OfIcio n° 723/201 1-GAB/ST, de 26/10/2011, e OfIcio n° 1072/2011-
GAB/ST, de 9/12/2011, corn encaminharnento de revisães do Piano de Trabaiho, além 
de carta do Consôrcio Logit-Logitrans encaminhada ao BID em 9/12/2011 (Anexo 
IIl.a). No âmbito da Cooperação Técnica foi realizado todo o trabalho de concepção do 
novo modelo de transporte püblico coletivo de passageiros (STPC/DF), resultando na 
versão preliminar do edital da Concorrência PübIica no 01/2011-ST (Anexo IIi.e). 

Coricomitante a fase final da Cooperaçao Técnica, deu-se prosseguimento aos 
trabalhos, por meio de subcontrataçao do consOrcio Logit-Logitrans, resultando no 
projeto básico, no modelo financeiro e na versâo final do Edital de Concessão n° 
01/2011-ST (versão publicada em marco/2012), além do apoio técnico e juridico na 
fase interna. Posteriormente, apos a primeira pubiicacao do edital, foram 
subcontratadas a Logit Engenharia Consultiva e o Escritório Sacha Reck, dando 

III- 
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seguimento aos trabaihos originados na Cooperaçâo Técnica, contando corn 0 mesmo 
quadro de especialistas. A Logit, subcontratada para o apolo técnico a análise das 
propostas recebidas pela Licitaçâo da Concorrência 01/201 1-ST e, o EscritOrio de 
Advocacia, para prestar consultoria e assessoria especializada nas areas de licitaçöes 
e concessôes de serviços pUblicos de transporte coletivo de passageiros. 

Nos trabaihos de auditoria das demonstraçôes financeiras do exercIcio de 
2013, registrou-se no RelatOrio do Auditor Independer haver conflito de interesse na 
consultoria prestada por Sacha Reck a comissão de licitacâo encarregada da 
concorrência para renovacao da frota de ônibus, haja vista tal consultor ter sido 
contratado também para prestar serviços advocaticios a empresa de transporte que 
participava da citada licitação. 

Consideraçao: A UEGP desconhecia este eventual conflito de interesse, pois 0 que 
consta evidenciado é que o vInculo a época da licitaçâo nao se dava corn uma das 
empresas concorrentes, especificarnente, rnas corn o Sindicato SETRANSP. 

Dessa forrna, concluiu-se a época que esse procedimento violava as normas 
especificas do contrato de empréstimo, mormente o item 1.9 da GN-2350-7 , que trata 
de conflito de interesse. Por consequência, havia violaçäo do § 50 do art. 42 e do art. 
90  da Lei 8.666/93. 0 assunto também já estava sendo tratado no âmbito de controle 
extemo pelos processos n° 5964/2015 e 12086/2011 do TCDF. 

No RelatOrio dos Auditores Independentes sobre as demonstraçôes de 2014, a 
fundamentação judicial que respaldava as conclusOes da auditoria foi revogada, razão 
pela qual o assunto deixou de ser registrado como ressalva. 

Consideraçao: A realidade factual independe de manifestaçOes do Poder Judiciário, 
pois está cabalmente retratada nos autos. Na mencionada Auditoria, relativa ao 
exercIcio de 2014, a UEGP esclareceu as pendências relativas a exercicios anteriores 
(mediante Oficlo 251/2014-UEGP/ST, de 3/12/2014, em resposta a NA n° 7 - 
Processo 28563/2014-e), incluindo a subcontrataçao da subconsultoria em questâo. 0 
prOprio RelatOrio dos Auditores Independentes sobre as dernonstraçOes de 2014 
acolhe e reconhece as consideraçôes/ explicaçães prestadas pela UEGP, conforme a 
seguir: 

U278 	Pendência ne": Cláusuia 4.04 das DisposicOes Especlais, por ter havido 
subcontrataçao de consultorias por intermédio da SAG (Arcadis-Logos) para dar apoio a 
Iicitaçao para renovação da frota de ônibus e em virtude da contratacâo de consultoria 
do Programa de Comunicaçao Social e Ambiental do PTU/DF para as ciclovias sem 
comprovacao nos respectivos autos que os servicos tenham ocorrido a preços de 
mercado. 

Justificativa da UEGP/SEMOB: Em reiacao a essa pendência, o gestor prestou 
esciarecimentos no "Anexo A" - no qual procurou contestar a primeira parte do achado 
e "Anexo B" - onde a segunda parte do achado é contestada - do Oficio n° 261/2014 - 
UEGP/ST. 

Análise da justificativa: Quanto a subcontrataçao de consultoria por intermédio 
da SAG (Arcadis-Logos) para dar apolo a iicitacao, para renovaçao da frota de ônibus, 
constatou-se, pela anáIise dos documentos ("Anexo A"), que a Arcadis-Logos tern 
competência para contratar subconsuitores, conforme consta na ciáusula 3.7 (b) do 
contrato 25/2008. 

Constatou-se, ainda, que a contrataçao dos consultores especiais da empresa 
Guilherme Goncalves & Sacha foi feita, nao pela Secretana de Transportes, mas pela 
prôpria Arcadis-Logos, empresa gerenciadora do projeto. 

Entende-se que a forma escoihida para a contratacao nao parece ser a mais 
adequada. Entretanto, sugere-se relevar tal faiha, tendo em vista que a. contrataçao 
visou desenvoiver acaes que, embora nâo presentes no Piano de AquisicOes, fazem 
parte das competéncias regimentais da UEGP/ST e tenderam a viabilizar a conciusâo 
da Licitaçao de Serviços de Transportes Coletivos, cuja renovaçao da frota e parte dos 
objetivos do programa, bern como é urn dos compromissos assumidos pelo Distrito 
Federal (Mutuário) perante o Banco. 

IM 
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Por fim, conclui quanto a esse assunto: 

Pendéncia nb": Descumprimento de normas contratuais e normas de aquisicoes 
do BID e nacionais, na subcontratacâo de servicos de consultoria para despesa não 
prevista no Piano de AquisicOes, entre outras faihas no contrato de Consultoria para 
Servico de Apoio ao Gerenciamento do Programa —SAG — Contratada Arcadis-Logos 
(contratou consultores especiais do escritôrio de advocacia Guiiherme Gonçalves & 
Sacha Reck) 

Justificativa da UEGP/SEMOB: A resposta do gestor deu-se por meio do OfIcio 
n° 251/2014 — UEGP/ST, em documento de nome "Esclarecimentos 3 — Aquisicoes e 
Fiscaiizaçao de Obras". Em reiaçao as pendências em tela, o ünico esciarecimento 
prestado foi "apresentado no anexo A" daquele Oficio 

Ariálise da justificativa: Aplica-se ao caso em tela a mesma análise 
apresentada na primeira parte da pendência "e" das Cláusulas Contratuais, conforme 
paragrafos 278 a 290. 

Assim sendo, pugna-se relevar a faiha apontada, tendo em vista que a 
contrataçao visou desenvoiver acoes que, embora não presentes no Piano de 
Aquisicoes, fazem parte das competências regimentais da IJEGPIST e contribuem 
para o atingimento dos objetivos do Programa. (grifo nosso) 

Salienta-se que houve subcontratação, e não contratacao, de subconsultores no curso 
da Concorrência n° 01/2011-ST, no âmbito do PTU/DF, dentro das normas 
preconizadas pelo BID, das cláusulas do Contrato de Empréstimo 1957/OC-BR e do 
Contrato no 025/2008-ST. 

Todavia, após o envio do Relatório de Auditoria dos Auditores Independentes 
sobre as Demonstraçães Financeiras do exercicio de 2014 ao Mutuário e ao BID, 
chegou ao conhecimento da Divisão de Auditoria de Prograrnas e de Recursos 
Externos do TCDF o OfIcio n° 445/2015 — 2a PRODEP, do Ministérlo Püblico do 
Distrito Federal e TerritOrios, que relatava fatos que nâo eram de conhecimento 
desses auditores na época de elaboração do retrocitado Relatório. 

0 Ministério PUblico encaminhou também cOpia da procuração "ad judicia", 
datada de outubro de 2012, que comprova o vinculo de Sacha Reck corn a empresa 
Auto Viaçâo Marechal LTDA, corn outorga de poderes para representá-la jurIdica e 
extrajudicialmente. 

Essa prova documental trazida ao conhecimento dos auditores independentes 
constitui fato relevante que não era conhecido na ocasiâo da elaboração do relatório 
do exercIcio anterior e na emissão dos respectivos pareceres. 

No entendimento destes Auditores tal fato teria o condão de alterar aspectos 
relevantes do Relatório dos Auditores Independentes emitido no exercIcio anterior e 
destas demonstraçães ora auditadas, bern como as conclusâes emitidas a respeito 
dessas despesas corn serviços de consultoria, corn o EscritOrio Sacha Reck, pagas 
corn recursos do contrato de empréstimo. 

Ante os fatos expostos, ern consonéncia corn a ISSAI 1560, os fatos foram 
comunicados a UEGP indagando se pretendia alterar as demonstraçOes financeiras, 
para adequá-la aos novos fatos. 

Consideraçao: 0 Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstraçöes de 
2013 ja trazia ern seu conteUdo os fatos contidos na Açao Popular n° 
2013.01.1.092892-0, dentre os quais a suspeita de vInculo entre o consultor e urna 
das empresas licitantes, conforrne transcriçâo parcial a seguir: 

"152. A decisão judicial proferida na Acão Popular n° 2013.01.1.092892-0, em 
tramitaçao na ja  Vara da Fazenda Pübiica do Distnto Federal, em caráter liminar, 
suspendeu contratos de renovacao de frota de duas bacias e apresentou inümeros fatos 
que podem configurar conflito de interesses. A decisâo foi proferida nos seguintes 
termos: [ ... ]" 

e-DOC ED882B56
Proc 32174/2015
e-DOC 7154E36A-e
Proc 32174/2015

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 7154E36A

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=ED882B56
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=&filter[anoproc]=2015
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7154E36A
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=&filter[anoproc]=2015


Em cumpnmento ao item "Fraude e Corrupçâo" da GN-2350J que postula que 
aos atos suspeitos de fraude ou corrupcao deve ser dada ciência a Administração e ao 
BID, os auditores encaminharam Nota de Auditoria n° 2 - Proc. 1558012015-e a UEGP 
que encaminhou OfIcio n° 291/2015 ao BID, dando ciência do ocorrido. 

Tal Nota também solicitou esciarecimento e manifestação do gestor acerca do 
assunto, bern como a identificaçâo de todos os servicos e pagamentos efetuados ao 
Escritôrio Sacha Reck. 

Manifestação da UEGP: como justificativa ao conflito de interesses, a 
UEGP/PTU apresentou parecer emitido por Marçal Justen FUho favorável ao consultor, 
e informou que havia documentos que ligavam o referido consultor apenas ao 
Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano de Passageiros de Curitiba e 
Regiao Metropolitana - SETRANSP. Alega que essa contratação era restrita a açOes 
judiciais de direito coletivo e homogêneo e que a PGDF nao viu desconformidade na 
atuacâo do consultor, e que causas pretéritas nâo afetam a legitimidade da 
contrataçâo. Sustenta ainda que o fato da licitacão ter sido a de menor preço, situação 
que nâo deixa margem para levantar suspeita da atuação das empresas. 

Sustentou ainda que ao contratar advogados especializados é natural que em 
algurn momento tenham prestado serviços a empresas de transporte, e que isso não 
gera vInculo eterno, arnplo e irrestrito corn tais empresas, Alega também que impedir a 
prestaçâo de serviço de advogado fere o direito de "exercer corn liberdade, a profissâo 
em todo o territOrio nacional" previsto no Estatuto da OAB. 

Consideraçao: a manifestação acima não reflete o inteiro teor do OfIcio 290/2015 
UEGP/SEMOB (Anexo HI.c), de 06/07/2015, enviado aos Auditores, em atencão a NA 
no 2 do Processo 15580/2015 (processo posteriormente cancelado por determinaçao 
do BID, em funcão da prorrogacâo do PTU/DF). Concomitantemente, foi enviada ao 
BID cOpia do referido Oficio, corn respectivos anexos, por meio do OfIcio 291/2015 
(Anexo 11l.c). Reiteramos, portanto, os esciarecimentos emitidos a época. 

Anâlise da manifestaçâo: cabe esclarecer que o objeto de exame é 
exclusivarnente o fato de consultor do Sacha Reck ter sido contratado e pago corn 
recursos do financiamento do Contrato de Empréstimo n° 1 957/OC-BR, por intermédio 
da gerenciadora do programa (Arcadis LOGOS), na Concorrência Püblica n° 1/2011-
ST, em situação de conflito de interesses. 

Os demais fatos foram analisados e considerados superados no ültimo 
RelatOrio dos Auditores Independentes sobre as demonstracOes do PTU, para efeito 
de cumprirnento de normas de auditoria independente. 

Preliminarmente, importa destacar que a UEGP/PTU nâo discordou quarito a 
ocorrência da contratação corn recursos do BID, nem quanto a existência da 
contrataçâo do EscritOrio Sacha Reck por empresas de transporte que participaram da 
licitaçâo retromencionada. Portanto, a presente análise será feita apenas em relaçâo 
ao conflito de interesses. 

Consideracão: a subcontrataçâo do Escritório ocorreu em conformidade as normas 
preconizadas pelo BID, as cláusulas do Contrato de Empréstirno 1957/OC-BR e ao 
Contrato n° 025/2008-ST, este Ultimo firmado corn a nâo objeçâo do BID. Houve total 
transparência no processo, sendo que foram realizadas várias tratativas corn o Banco 
no sentido de prorrogar o Acordo de Cooperaçâo Técnica ATN/OC-1 1243-BR, visando 
dar prosseguimento aos trabalhos iniciados e conclul-los corn a modernizaçâo do 
STPC/DF (Anexos IlI.a e Ill.d). 0 prazo concedido pelo Banco, contudo, se restringiu a 
marco de 2012, acrescido de US$ 44.325,00, conforme segundo aditivo do contrato 
firmado entre o BID e o consôrcio Logit-Logitrans (Anexo IlI.a). Por isso, partindo de 
orientação do próprio Banco, a soluçao para que os trabalhos não sofressem 
interrupcao, ou mesmo se perdessem, como tanto ocorre na adrninistração püblica, fo/,k'7 
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a subcontratação das subconsultorias prestadas no âmbito da ATN/OC-1 1243-BR, 
representadas pelo corpo técnico da Logit e do corpo jurIdico do Escritôrio Sacha 
Reck; conforme já constava nos Esciarecirnentos n° 2 - Anexo A, do OfIcio n° 
251/2014-UEGP/ST, de 03/12/2014, em atençâo a NA n° 7 - Proc. 2856312014-e 
(Anexo IILb). Nâo houve, portanto, objecâo do BID, muito pelo contrário, já que ernitiu 
anuência tanto para o Segundo Termo Aditivo ao Contrato 025/2008-SI, corn as horas 
necessárias de subconsultoria, quanto para os pagamentos realizados referentes aos 
serviços subcontratados. Neste caso, podem ser também verificadas as justificativas 
de desembolso apresentadas e aprovadas pelo Banco, e auditadas nos exercicios 
2012 e 2013, contendo as horas e valores correspondentes aos serviços em questão. 

Quanto a afirmação de que a UEGP não discordou da "existência da contratacão do 
Escritóno Sacha Reck por empresas de transporte que participaram da Iicitação 
retromencionada", insta esciarecer que este fato ainda está sendo apurado por meio 
de processo judicial, nao havendo, portanto, decisão final que nos leve a alterar nosso 
posicionamento de que nâo tenha ocorrido conflito de interesses. 

De acordo corn informaçôes dos autos do processo de aquisição e de 
pagamento da SAG (ARCADIS-LOGOS), informaçöes da UEGP/PTU e documentos 
relativos aos processos de controle externo no TCDF (n° 5964/2015 e 12086/2011), 
bern como nos processos judiciais e na sentenca que anulou a licitaçao para 
renovação da frota de ônibus, o consultor Sacha Reck teria exercido diversas 
atribuiçOes nessa concorrência. Inclusive de consultoria para elaboração do edital de 
Iicitação e no julgamento de propostas dos licitantes, entre outras. Anteriorrnente e 
também concomitantemente a realizaçâo de atividades de consultoria financiadas pelo 
BID junto a SAG, prestou serviços a Auto Viação Marechal LTDA, cliente, que 
participou do certame da referida concorrência püblica. 

Consideracão: o fato da prestaçâo de servicos a SETRANSP concomitante ao 
processo IicitatOrio da Concorrência n° 01/2011 ainda está sendo apurado por meio de 
processo judicial, nao havendo, portanto, decisâo final que nos leve a alterar nosso 
posicionamento de que nao tenha ocorrido conflito de interesses. Relembrarnos, 
ainda, que a concepção do modelo e a versão preliminar do edital foram elaboradas 
no ârnbito da Cooperação Técnica ATN/OC-1 1243-BR, por meio de contrato firmado 
entre o BID e o Consórcio Logit-Logitrans (Anexo III.a). 

No entender desses auditores a realização de atividades de consultoria na 
elaboração de edital de concorrência pUblica e análise de julgarnento de propostas 
apresentadas pelos licitantes e a prestacâo de serviços nâo é compativel corn a 
representação judicial e extrajudicial de ernpresa de transporte participante do 
respectivo certarnente, o que nos terrnos da GN-2350-7, norma que orienta as 
contratacôes no âmbito de contrataçôes financiadas pelo BID, configura conflito de 
interesse. 

Consideraçâo: Esclarecimentos corn relação ao eventual conflito de interesses foram 
enviados aos Auditores por meio do OfIclo 290/2015 UEGP/SEMOB (Anexo iIl.c), de 
06/07/2015. 

Acrescemos, ainda, que o eventual vmnculo entre o Dr. Sacha Reck e a SETRANSP 
teria se estabelecido em outubro/2012, conforme documentaçâo inserta nos Anexos Ill 
e IV ao OfIclo 290/2015 UEGP/SEMOB (Anexo lll.c), ou seja, posteriormente a 
subcontratacao dos subconsultores do consôrcio Logit-Logitrans (janeiro/2012) e do 
Escritório Sacha Reck (abril/2012). 

A firn de rebater essa constatação, a UEGP elenca parecer favorável de 
renomado escritor e palestrante sobre o assunto. Tal parecer nâo é vinculante e foi 
elaborado posteriormente a contrataçâo, em 15.7.2013. Além disso, apresenta 
apenas opiniâo de urn dos muitos pareceristas existentes, não obstante seja 
destacado em questôes de licitaçâo. Quanto ao mérito dos argumentos apresentados 	V 
no referido parecer, não são suficientes para superar o fato de haver cornprovados1,1,)' 

lll-V 
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vinculos cornerciais do consultor corn empresas de transporte, situacâo que viola 
normas expressas do item 1.9 da GN-2350-7. 

Quanto a alegação que Os vinculos contratuais tratavam apenas de defesa de 
direitos coletivos homogeneos, tal tese nao contesta a ref ação contratual havida entre 
o consultar Sacha Reck corn empresas de transporte que participavam da Iicitaçâo. 0 
prôprio parecer e a UEGP reconhecerern tais vinculos anteriores de Sacha Reck corn 
empresas de transporte que participavam da Iicitaçâo, que viola as normas de 
contrataçâo de consultores do BID. 

Acerca da alegaçâo de que causas pretéritas nao afetam a legitimidade da 
contratação, tal afirmacão nao encontra amparo nas normas contratuais do contrato de 
empréstimo, pois violarn expressamente o item 1.9 das PolIticas da GN-2350-7, in 
verbis: "nâo poderâo ser contratados consultores para a execuçâo de tarefas que 
conflitam corn obrigaçôes atuais ou assurnidas anteriormente corn outros clientes". 

Consideraçäo: a prôpria contrataçâo do consOrcio Logit-Logitrans, pelo BID, no 
âmbito da ATN/OC-11243-BR, segundo o entendirnento acima (parágrafo 240), não 
poderia ter sido efetuada, pois a equipe-chave inclula o Dr. Sacha Reck. 

A opinião dos Auditores, de que "0 proprio parecer e a UEGP reconhecern tais 
vinculos anteriores de Sacha Reck corn empresas de transporte que participavam da 
Iicitacao", nâo prospera, pois o parecer trata em tese de situaçâo hipotética, que 
mesmo ocorrendo, nao se configuraria conflito de interesses. A UEGP, também, em 
nenhum momento se manifesta nesse sentido, de que reconhece haver tais vinculos. 
Pelo contrário, ao se manifestar sobre o caso concreto, o parecer do Prof. Marçal 
conclui, em urn dos trechos: 

Vl.4 — Smntese: 

136. No caso concreto, nao houve indicacao de desvio de conduta na atuacao dos 
sócios da Consulente. As acusacaes foram produzidas depois de encerrado o certame 
e se fundaram apenas na pretensa existência de vinculos profissionais (grifo nosso) 
anteriores entre Os advogados e empresas de algum modo relacionadas a algumas das 
vencedoras da licitaçao. Não houve a indicacao de qualquer prática reprovavel que 
tivesse permitido vantagens indevidas em favor dos licit6antes vencedores. 

A UEGP ratifica, portanto, que nao ha evidências que Ievern a concluir pela existência 
de vinculos entre o Dr. Sacha Reck e empresas licitantes, a época, e que se 
configurern como conflitos de interesse. 

0 referido dispositivo ainda alerta para o caráter geral da regra e para 0 caráter 
proibitivo da contrataçâo corn conflito de interesse: 

Sem Iirnitaçâo do caréter geral do preceito exposto acima nâo deverâo ser contratados 
consultores que se enquadrem nas situaçães descritas a seguir: (b) Conflito entre 
servicos de consultoria distintos: Os consultores (incluindo seus funcionários e 
subconsultores) e quaisquer de seus associados estarâo impedidos de serem 
contratados para executar qualquer tarefa que, por sua natureza, possa conflitar corn 
outro serviço executado pelos mesmos. 

0 referido dispositivo ainda alerta para o caráter geral da regra "sem Iirnitação 
do caráter geral do preceito exposto acima (...)" e alerta para o caráter proibitivo da 
contratação: 

Consideracão: a equipe da Logit-Logitrans contratada pelo BID, no ârnbito da 
Cooperação ATN/OC-1 1243-BR, integrou as consultorias subcontratadas a posteriori 
no âmbito do contrato 025/2008 (Anexo I II.d). Nâo houve, portanto, qualquer objeçâo 
do Banco, inclusive relacionada a eventuals conflitos de interesse. Pelo contrário, ao 
selecionar os consultores, o BID confirmou a análise e cumprimento dos critérios 
estabelecidos no processo de seleçâo, e seguramente, nas Politicas para Selecão e 
Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interarnericano de [) 
Desenvolvirnento - GN 2350-7, superando as ilacOes da Auditoria. 	 lIllY 
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Em outro momento, ao firmar o Segundo Termo Aditivo ao Contrato 025/2008, o BID 
se rnanifestou favorável a execuçâo dos serviços subcontratados ao emitir a sua não 
objecao (CBR-316712012, 10/09/2012). Em reuniôes corn o Banco, os especialistas 
daquela Instituiçâo eram sempre mantidos informados sobre os servicos 
subcontratados de apolo a Concorrência 01/2011, no âmbito do Programa, como pode 
ser observado nos prOprios relatOrios de andamento do PTU/DF, a partir de fevereiro 
de 2012, bern como nos relatôrios de mediçâo dos Serviços de Apoio ao 
Gerenciamento (Contrato 025/2008-ST). 

Mantemos, portanto, o entendimento de que a citada subcontratação se deu em exata 
conformidade as Poilticas do BID. 

0 argurnento de que contratacao do consultor especial objetivava dar agilidade 
e consistência técnica e legal a licitaçâo, também deve ser refutado uma vez que a 
contrataçao do consultor Sacha Reck foi urn dos relevantes motivos para a anulação 
da Concorrência da renovação da frota de ônibus do Distrito Federal, acâo 
extremamente relevante para a implantação do Prograrna de Transporte Urbano 
prevista na cláusula 4.07 (b) do Contrato de Empréstirno. 

Sobre o fato, a Primeira Vara da Fazenda Püblica do Distrito Federal proferiu 
sentença judicial na Açâo Popular objeto do Processo 2013.01.1.092892-0, na qual 
acolheu a denUncia e condenou o Distrito Federal a anular a concorrência que renovou 
a frota de ônibus do Distrito Federal. Outras duas açöes judiciais continuam em 
andamento a de n° 2015.01.1.008018-8 (Acâo Penal) e no 201 5.01.1.048070-5 (Açâo 
de Improbidade Administrativa), nas quais os agentes pUblicos e privados respondem 
pela acusaçâo de cometerem irregularidades na licitação para renovaçâo da frota de 
ônibus. 

Dessa forma, fica demonstrado que a contratação nâo agilizou o trérnite da 
licitação, pelo contrário, tornou-se causa da anulação da concorrência, o que poderá 
colocar o sistema de transporte püblico urbano em grave situaçâo do ponto de vista 
técnico e jurIdico, comprometendo a eficiência do sistema, a qualidade dos servicos de 
transporte püblico oferecida aos usuários, bern como a confiança da sociedade na 
gestão pUblica do transporte püblico do Distrito Federal. 

Nâo se pode perder de vista que a principal finalidade das regras de conflito de 
interesse e o fato de que, se o princIpio básico da confiança no setor püblico for 
afetado, a confiança na reputacão e na integridade do governo e das instituiçôes 
püblicas e abalada. 

Por isso, a manutençao da confianca é essencial para as organizaçôes 
püblicas, governos e os agentes püblicos . Sempre que houver conflito entre 
interesses privados e püblicos, este deve sempre ser resolvido em favor do interesse 
püblico. 

0 principal elemento caracterizador do conflito de interesses no caso concreto, 
s.m.j., é a situação do agente contratado corn duplos interesses, püblicos e privados, o 
que está comprovado por meio de docurnentos hábeis, válidos e que a UEGP nâo 
questionou a existência. Esse conflito torna-se mais grave quando se constata que a 
empresa Auto Viação Marechal LTDA nâo apenas participou, como também venceu 0 
Lote n° 4 da Concorrência Püblica n° 1/2011. 

Em relação ao argumento de a PGDF nao ter visto desconformidade na 
atuaçao do consultor, trata-se de documento em que a PGDF manifesta-se 
judicialmente perante o TJDFT em defesa do Distrito Federal. 0 Poder Judiciário já 
decidiu que os argumentos apresentados são insuficientes para justificar a referida 
contratação e que foi urn dos principais motivadores da anulação da licitação. 
Ressalte-se ainda que os pareceres administrativos da PGDF que vinculam os 
processos de aquisição devem ser emitidos e cumpridos antes da contratação, o que, 

l 	J  

não ocorreu no caso concreto. Portanto, não procedem as alegacöes apresentadas. 
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Em relação ao argumento relativo ao fato da licitaçao ser de menor preco 
impedir a ocorrência de conflito de interesses, tambérn nao procede essa alegacao. A 
SEMOB reconheceu que o consultor, apesar de ter vInculos cornerciais corn empresas 
de transporte, foi contratado anteriormente a realizacao da licitaçâo. Reconhecern que 
o referido consultor participou desde as primeiros mornentos em que foi elaborado o 
termo de referência, o que motivou sua nova contrataçao no auxilio a comissâo de 
licitacão, situaçâo clara de conflito entre interesses pUblicos e privados, pois alcanca 
procedimentos que antecederam a prOpria modalidade de menor preço. Ademais, a 
análise dos argumentos anteriores e as normas contratuais também ratificam 
expressamente o caráter de conflito de interesses nessa situação. 

Quanto a alegaçâo de que e natural que advogados especializados tenham em 
algum momento prestado serviços a empresas de transporte, e que isso não gera 
vinculo eterno, amplo e irrestrito corn tais empresas, também näo prospera porque a 
GN-2350-7 veda vInculos anteriores e ainda recomenda a inclusão de cláusulas que 
impecam a atuação do consultor em atividades de conflito apOs a contratação, durante 
determinado tempo. Em relação a outra afirmaçao, a fato de ser natural não significa 
ser legal, moral e leg Itima tal situação. 

Não se pode ignorar que o mercado nao possui apenas a citado escritOrio de 
advocacia, e escritórios de outros estados que nâo tern vInculos corn empresas que 
participariam da licitacao poderiam e deveriam ser consultados sobre a possibilidade 
de prestarem consultorias, mediante declaraçâo expressa de que não tinham vmnculos 
corn essas empresas, exigindo renüncia imediata da contratação como consultor no 
momento em que empresas corn que tiveram algum vInculo comercial ingressassem 
na licitaçâo, seja de forma direta ou indireta. Tal cautela nâo ocorreu nern por parte da 
UEGP, nem por parte do citado consultor que nâo cumpriu as normas contratuais e 
legais retrocitadas a que estava sujeito, declando-se impedido para essa contrataçâo. 

Consideracao: a UEGP desconhecia este eventual conflito de interesse, pois 0 que 
consta evidenciado e que o vInculo a época da licitaçâo nâo se dava corn uma das 
empresas concorrentes, especificamente, mas corn o Sindicato SETRANSP. Não ha 
urna decisão final sobre a assunto, de mérito e transitada em julgado, ou seja, está 
tramitando em processos na esfera judicial. A decisão judicial no sentido de anular a 
Concorrência 01/201 1-ST e de promover nova licitação em 6 meses (Processo 
2013.01.1.092892-0), ainda se deu no Juizado de ia  lnstância, cabendo portar,to 
recursos da defesa, o que está em curso. 

Por firn, quanto ao fato de irnpedir a prestaçâo de servico de advogado fere o 
direito de "exercer corn liberdade, a profissâo em todo a territOrio nacional" previsto no 
Estatuto da OAB, e preciso ressaltar que não ha direito absoluto na Constituiçâo 
Federal, aplicavel as regras de aquisição, de modo que, apesar da relevância 
indiscutIvel da funcâo de advogado, todos, inclusive os advogados, estâo sujeitos a 
Lei. 

No caso concreto, nenhum advogado é obrigado a prestar serviços respeitando 
as regras contratuais do empréstimo. Ao ser contratado, prestar as servicos e ser 
remunerado de acordo corn essas regras, o consultor aceitou de forma expressa ou 
consentida submeter-se voluntariamente as normas de aplicacão obrigatória, nos 
termos do § 6o, art. 32 e 5, art. 42 da Lei n° 8666/93, e na Cláusula 4.01 das 
Disposiçães Especiais do contrato, regras vigentes para os casos de aquisiçães 
realizadas corn recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

Conforme expressa deterrninação da GN-2350-7, a comprovada prestaçâo de 
serviços advocaticios do Escritório Sacha Reck a empresa que participava da licitaçâo 
de renovaçâo da frota de ônibus ocorreu, após e concomitante, sua contratação por 
empresas de transporte. 

Este fato cornprovado pela procuraçâo assinada pelo referido Escritôrio, e 
também reconhecido pela UEGP/PTU, por si so, e suficiente para a caracterização do 
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conflito de interesses, haja vista que os serviços prestados as empresas de transporte 
e de consultoria a SEMOB trataram de serviços simfiares de advocacia especiaUzada 
na area de transporte, contudo corn objetivos divergentes. Corn esse conflito, o 
consultor especial teria de escoiher a quem servir, na medida em que nâo seria 
possivel beneficiar o interesse pUbflco e o privado de forma satisfatôria. 

Deu-se assim o conflito de interesses corn o consultor, ora assessorando as 
julgadores da comissâo de licitaçâo e ora assessorando empresas que participavam 
do mesmo processo licitatôrio, além de possuir, já antes de sua contrataçâo, vinculos 
comerciais corn o sindicado que representava as empresas de transporte e também de 
empresas que participavam da licitação em que o EscritOrio prestava assessoria. 

Tal situaçâo, além de ferir normas do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID expressas na 1.9 (b) GN-2350-7 e a Cláusula contratual 4.01 
das Disposiçôes Especiais do contrato de empréstimo, fere tarnbém os PrincIpios 
Constitucionais da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade Administrativa, bern 
como os principios da Iivre concorrência e da Isonomia (Igualdade) previstos na na Lei 
8666/91. 

Ante ao disposto, estes Auditores Independentes concluem que a montante 
das despesas realizadas corn o pagamento do citado consultor, mediante contratação 
pela Arcadis-Logos (SAG do PTU), deixaram de preencher os requisitos contratuais 
para elegibilidade dessas despesas, quantificadas em R$ 648.160,09 (seiscentos e 
quarenta e oito mu, cento e sessenta reais e nove centavos de reais) equivalentes a 
US$ 314.323,29 (trezentos e quatorze mu, trezentos e vinte e três dOlares e vinte e 
nove centavos), relativos a todos os pagamentos efetuados de 2011 a 2013 a esse 
consultor. 

Consequenternente, entende-se que essas despesas perderam a requisito de 
elegibilidade ao serem detectadas irregularidades que se tornaram conhecidas no 
exercIcio de 2015, razão pela qual deveriam ser estornadas dos demonstrativos 
financeiros do Programa e registradas nas Notas Explicativas para o conhecimento 
dos usuârios dessas informaçôes, sem prejuIzo das demais providências que o Banco 
entender cabiveis. 

Consideraçao: sabre as demais parágrafos, no 253 ao n° 260, entendemos que as 
consideraçôes tecidas ao longo deste docurnento já esciarecem os pontos levantados. 

Causa: descumprimento das normas de contrataçâo de consultores, em 
especial cláusula de conflito de interesse da item 1.9 da GN-2350-7. 

Efeito: compromete a confiança da sociedade na gestâo püblica, podendo 
colocar particulares em situação de vantagem, privilegiando interesses particulares em 
detrimento do interesse pUblico, o que fere princIpios basilares da administraçâo 
pUblica. 

Recomendaçao: a UEGP que observe as normas de conflito de 
expressas na GN-2350-7, tornando as medidas cabIveis para evitar e 
ocorrência. 

interesse 
coibir tal 
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ANEXO IV 

NOTA TECNICA 

MANIFEsTAcA0 REFERENTE AS QUESTOES DE DEMONSTRATIVOS 

CONTABEIS/FINANCEIROS. 
NOTA DE AUDITORIA NQ 13/2016 

MINUTA DO RELATORIO DE AUDITORIA E DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

Paragrafos 115/116 e 199/205: 

Tais pagamentos foram prejudicados pelos ajustes administrativos decorrentes 
da mudanca de governo do DF, quando em dez/2014 foram cancelados todos 
Os Empenhos e, posteriormente, quando todos Os processos de pagamentos 
passaram a ser submetidos ao crivo da Governanca, conforme Despachos 
apensados aos processos, resultando nos atrasos observados, fora da atuacao 
da UEGP. A titulo de exemplo, informamos que, no caso do Contrato 01 5/2013 
(Processo 090.000757/20 14) o Despacho encontra-se a folha 1160. 

Parágrafos 134 a 147: 

Esclarecemos que os Demonstrativos de Fluxo de Caixa (DFC) 
apresentados nas DemonstraçOes Financeiras seguem, rigorosamente, as 
orientacOes emanadas pelo BID, conforme Gula de RelatOrios Financeiros 
e Auditorias (dezembro de 2009 - versäo 1.0). 
Os juros de aplicacOes financeiras sao tratados na coluna de 
"Contrapartida" do DFC, onde se conclui que tais elementos nao integram 
os recursos do Fundo Rotativo. Eventuals ganhos financeiros, desde 0 
inIcio do Programa, retornam a conta do Tesouro, responsável peta 
integralizaçao dos valores que compoe os percentuais de Contrapartida. 
Os ganhos ou perdas provenientes de VariaçOes Cambiais, também 
tratados na coluna de "Contrapartida", por uma questao contratual são de 
responsabilidade do Mutuário. Embora, o saldo contábil do Fundo Rotativo 
seja diretamente impactado por essa variacão, interferindo nos montantes 
utilizados. Em 31/12/2015 a perda cambial acumulada do Programa era de 
US$ 722.801,39, que também e muito prOximo da diferenca apurada neste 
Relatório de Auditoria, paragrafo 141. 

Paragrafos 148 a 153: 

Atteramos as Demonstracoes Financeiras e inserimos o item: "16. Situacäo 
que podem trazer incertezas a esta Demonstracâo Financeira." 

Paragrafos 154 a 159: 

Comptementamos, enviando cOpia do MEMO 086/2016 UEGP/SEMOB, de 
12/04/16, para a SUAG/SEMOB, informando os achados da NA 13, afetos -p--
aquela unidade e o OF 2738/2016-GP do TCDF a SUAG/SEMOB. 
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Paragrafos 173 a 174: 

Todos Os casos aqui relatados tiveram equIvocos graficos na elaboracao das 
Ordens Bancárias, por solicitacao da UEGP, as mesmas foram alteradas corn 
as ,nformacOes corretas para que fossem enviadas ao BID nas SoiicitacOes de 
Desembolsos aqui inforrnadas, bern corno inseridas aos respectivos processos, 
pela SUAG, fato que nao ocorreu.. Novamente, a UEGP, por melo do MEMO 
086/2016 UEGP/SEMOB, de 12/04/16, reencaminhou o assunto., 

Paragrafo 175: 

Não identificamos o achado deste item. 

Paragrafos 176 a 177: 

nao identificamos o achado, considerando que a página 373 do processo 
apresenta o atestado de Execucao da medicao 06, em 16/12/2015. A nota 
fiscal é de 17/12/2015 e foi atestada em 18/12/2015, estando a mesma na 
página 402. A Autorizaçao da Liquidaçao e pagamento da Despesa foi emitida 
em 29/12/2015 e encontra-se a página 412. 

Paragrafo 178: 

Idem ao paragrafo 174. 

Parágrafo 179: 

Idem ao paragrafo 174 e 178. 

Paragrafos 212 a 216: 

1 - 0 Contrato 19/2013 é referente ao ConsOrcio Ecoplan/Skifi e nao possui 
previsao contratual de retencao; 

2 - A ausência de retencOes contratuais foi constatada pela Unidade de 
Controle Interno da SEMOB em malo de 2015. A partir de então todos os 
pagamentos ocorridos sofreram retencOes, inclusive sobre valores pagos 
anteriormente; 

3 - Os Contratos 16/2013 (Gama Leste) e 18/2013 (Riacho Fundo II) nao 
sofreram pagamentos após maio/2015, razão pela qual näo ocorrerarn 
retencOes. 

4 - Tais obras já foram concluidas e estâo em fase de liquidacao e entrega, 
quando ocorre a Iiberaçao de 50% dos valores retidos. Considerando que 
ainda possui valores a serem pagos, este acerto se procederá. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

Sessão Ordinária Nº 4859, de 26/04/2016

TCDF/Secretaria das Sessões
Folha:............................
Processo: 32174/2015-e
Rubrica:........................

PROCESSO Nº 32174/2015-e

RELATOR : CONSELHEIRO JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS

EMENTA : Plano de Auditoria proposto pela Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública
-  SEMAG, cujo objeto será avaliação dos recursos externos do Programa de Transporte
Urbano do Distrito Federal – PTU/DF, oriundos do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR,
celebrado entre o Distrito Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

DECISÃO Nº 1878/2016

O  Tribunal,  por  unanimidade,  de  acordo  com  o  voto  do  Relator,  decidiu:  I  –  tomar
conhecimento da da Informação nº 4/2016 - DIAUP; II – autorizar: a) o encaminhamento do
Relatório  dos  Auditores  Independentes  ao  Coordenador  da  UEGP/SEMOB,  para  fins  de
cumprimento do compromisso contratual previsto na alínea (a)(iii), c/c a alínea (b) 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 31.12.2015
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento -  BID até  30.04.2016;  b)  a  devolução do
processo em apreço 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, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, PAULO TADEU, PAIVA MARTINS e
MÁRCIO MICHEL. Participou a representante do MPjTCDF Procuradora MÁRCIA FARIAS.
Ausente a Conselheira ANILCÉIA MACHADO.

SALA DAS SESSÕES, 26 de Abril de 2016

Olavo Medina
Secretário das Sessões

Antonio Renato Alves Rainha
Presidente

e-DOC D5EC47A0-e
Proc 32174/2015-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D5EC47A0

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=processo&f=detalhes&idprocesso=143760&aba=AbaInformacao
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=processo&f=detalhes&idprocesso=143760&aba=AbaInformacao
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=processo&f=detalhes&idprocesso=143760&aba=AbaInformacao
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=processo&f=detalhes&idprocesso=143760&aba=AbaInformacao
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D5EC47A0
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=32174&filter[anoproc]=2015

