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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 quarta 
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. O 
objetivo deste Relatório é apresentar o Relatório do Auditor Independente sobre as 
Demonstrações Contábeis sobre o encerramento do exercício de 2012, o 
cumprimento das cláusulas contratuais, os processos de aquisições e de solicitações 
de desembolso e o sistema de controle interno.  
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ABREVIATURAS 
 

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID 

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

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

DFTrans Transporte Urbano do Distrito Federal  

EPTG Estrada Parque Taguatinga Guará 

GOF Gerência de Orçamento e Finanças 

INTOSAI Organização Internacional de Instituições Fiscalizadoras Superiores 

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

NE Nota de Empenho (documento utilizado no Siggo para registrar uma obrigação assumida) 

NL Nota de Liquidação (documento utilizado no Siggo para apropriar despesas) 

NOVACAP Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (coexecutor) 

OB Ordem Bancária (documento utilizado no Siggo para pagar fornecedores) 

PGDF Procuradoria-Geral do Distrito Federal 

PTU Programa de Transporte Urbano 

SIGGO Sistema Integrado de Gestão Governamental do Distrito Federal 

SEF Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal 

SO Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal (coexecutor) 

ST Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal 

TCDF Tribunal de Contas do Distrito Federal 

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) 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Apresentação 

 

 Este Relatório refere-se à auditoria de recursos externos, prevista na 
Cláusula 5.02 das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-
BR, relativa às demonstrações financeiras de 2012. O planejamento desta auditoria 
seguiu as mesmas orientações gerais das auditorias realizadas nos exercícios de 
2009, 2010 e 2011. 

2. Os procedimentos aplicados estão em consonância com as normas 
da INTOSAI e do Manual de Auditoria – Parte Geral – TCDF, que possuem normas e 
diretrizes equivalentes à estratégia global e plano de auditoria previstos nas normas 
internacionais de auditoria financeira, as quais foram traduzidas e adaptadas ao 
Brasil pelo Conselho Federal de Contabilidade, por intermédio das NBC TA 300, 
315, 330 e 230, conforme relatório de levantamento preliminar e plano de auditoria. 

 

Elegibilidade do TCDF como Auditor Independente do BID 
 

3. Esta auditoria foi motivada pelo Documento de Elegibilidade nº CBR-
3530/20091, no qual o BID autoriza o 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 Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID 
ratificou plenamente os termos do acordo de elegibilidade do TCDF, como Auditor 
Independente, não apontando quaisquer dissonâncias entre as exigências 
contratuais do empréstimo com os trabalhos de auditoria realizados por este 
Tribunal, informando ainda: 

“Nesse sentido, informo a Vossa Senhoria que as condições 
estabelecidas no mencionado Termo de Elegibilidade assinado 
entre o Banco e o TCDF, objetivando a realização de auditorias 
de projetos/programas financiados pelo BID, continua em plena 
vigência. 
Sob esse aspecto, agradeceríamos que sejam apresentados 
oportunamente aos auditores todas as informações e 

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

TCDF, nos papéis de trabalho dos autos do primeiro processo de auditoria do contrato de empréstimo 
(Processo Administrativo nº 37553/2009). 
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documentos de que estes necessitem para execução normal 
de seus trabalhos.” 

Requisitos de independência  

4. Nos termos da NBC PA 290, aprovada pela Resolução CFC 
Nº. 1.311/10, e NBC PA 291, aprovada pela Resolução CFC Nº. 1.312/10, todos os 
auditores envolvidos neste trabalho preencheram e assinaram a Declaração de 
Independência prevista naquelas normas internacionais de auditoria, documento 
equivalente ao Termo de Não-Impedimento exigido nas normas internas deste 
Tribunal, conforme preconizado no item 3, título I, do Manual de Auditoria – Parte 
Geral. Os textos dos dois documentos foram consolidados e adaptados à realidade 
deste Tribunal atuando como auditor independente. 

 
Requisitos de capacitação da Equipe de Auditoria 
 

5. As normas de auditoria bem como o termo de elegibilidade assinado 
pelo BID e o TCDF preveem a necessidade de treinamento e capacitação periódica 
dos Auditores de Controle Externo - ACEs responsáveis pela auditoria do contrato 
de empréstimo, como condição à manutenção da elegibilidade do auditor 
independente. Assim, em cumprimento ao acordo firmado, houve a realização de 
vários cursos e palestras no exercício de 2012, relativas à avaliação de controles 
internos, normas internacionais de auditoria e papéis de trabalho, que foram 
ministrados na sede do BID, em Brasília, e também nas dependências deste 
Tribunal. 

 
Requisitos de estruturas aceitáveis de relatórios financeiros 

6. De acordo com a NBC TA 210, aprovada pela Resolução CFC 
Nº. 1.204/09, elaborada de acordo com a sua equivalente internacional ISA 210, 
exige-se como condições prévia para realização da auditoria de demonstrações 
financeiras que o auditor independente deve: 

“Item 6 
 (a)  determinar se a estrutura de relatório financeiro a ser aplicada 
na elaboração das demonstrações contábeis é aceitável (ver itens A2 
a A10); 

7. Quanto à citada exigência, são considerados como base para a 
auditoria os relatórios financeiros intermediários (mensais e semestrais), no formato 
acordado entre o Mutuário e o Banco, principalmente o de encerramento do  
exercício, relativo ao mês de dezembro/2012. Contudo, foram considerados como 
Demonstrativos Financeiros oficiais do Programa aqueles apresentados em 
atendimento à Nota de Auditoria nº 03/2013 – Proc. Nº 28130/2012, que integram 
este relatório, conforme normas e diretrizes do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID.  

file://jupiter1/ice5_audip/AUDITORIAS/AUDITORIAS_EM_ANDAMENTO/Auditoria_BID_2012/RELATORIO/RES_1311%20-%20NBC%20PA%20290%20Independência%20-%20Trabalhos%20de%20Auditoria%20e%20Revisão.doc
file://jupiter1/ice5_audip/AUDITORIAS/AUDITORIAS_EM_ANDAMENTO/Auditoria_BID_2012/RELATORIO/RES_1312%20-%20NBC%20PA%20291%20-%20Independência%20-%20Outros%20Trabalhos%20de%20Asseguração.doc


 
Tribunal de Contas do Distrito Federal 

 

 Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis do Contrato de Empréstimo BID nº 1957/OC-BR – Exercício 2012                                                                                            

 

 

9 

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

8. De acordo com a retrocitada NBC TA 210, para determinar se 
existem condições prévias para realização da auditoria, o auditor independente deve 
ainda: 

 
“Item 6 
(b)  obter a concordância da administração de que ela reconhece e 
entende sua responsabilidade (ver itens A11 a A14 e A20): 
(i)  pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a 
estrutura de relatório financeiro aplicável, incluindo, quando relevante, sua 
adequada apresentação (ver item A15); 
(ii)  pelo controle interno que a administração determinou como 
necessário para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro 
(ver itens A16 a A19); e  
(iii)  fornecer ao auditor: 
a.  acesso a todas as informações relevantes de que a administração 
tem conhecimento para a elaboração das demonstrações contábeis, como 
registros, documentação e outros assuntos; 
b.  informações adicionais que o auditor pode solicitar da administração 
para fins da auditoria; e 
c.  acesso irrestrito a pessoas da entidade que o auditor determina ser 
necessário para obter evidência de auditoria.” 

 

9. Essa concordância e reconhecimento da administração, quanto à 
sua responsabilidade no processo de auditoria, foi solicitada por meio da Nota de 
Auditoria nº 03 – Proc. nº 28130/2012, por intermédio de apresentação de carta ao 
auditor (Anexo B) por parte do Coordenador Executivo da UEGP/PTU/DF.  

10. De acordo com a norma NBC TA 210, cabe ao Auditor encaminhar a 
Carta Compromisso para a Administração do ente auditado, conforme modelo 
sugerido no Anexo 9 daquela norma, onde constam suas responsabilidades como 
auditor e também da administração.  

11. Nesse documento, os auditores devem concordar e apresentar os 
termos do trabalho de Auditoria, em cumprimento ao disposto nos itens 9 a 13 (ver 
itens A5 a A7) da NBC TA 210.  

12. Desta forma, em cumprimento à referida exigência, foi elaborado 
documento (Carta Compromisso do Auditor Independente e da Administração do 
Programa), com vistas a ser encaminhado ao Coordenador-Executivo da Unidade 
Especial de Gerenciamento do Programa, representante do mutuário perante o 
Banco, junto com o presente relatório para manifestação e assinatura, nos termos da 
NBC TA 210. 

 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Pelegrini1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/RES_1204%20-%20NBC%20TA%20210%20Concordância%20com%20os%20Termos%20do%20Trabalho%20de%20Auditoria.doc
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Controle de Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis 
 

13. As NBC TA 210 retrocitada e a NBC TA 220, aprovada pela 
Resolução CFC Nº. 1.205/09, elaborada de acordo com a sua equivalente 
internacional ISA 220, e demais normas do Banco, recomendam ao Auditor 
Independente realizar os procedimentos exigidos para controle de qualidade da 
auditoria de demonstrações contábeis, que sejam aplicáveis à auditoria de projetos.  

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

15. Além do cumprimento dessas exigências, foi elaborado checklist de 
procedimentos de controle de qualidade do processo de auditoria de recursos 
externos, com vistas a adequar as práticas de auditoria deste Tribunal às normas 
internacionais de auditoria e normativas do BID, bem como permitir a revisão dos 
procedimentos aplicados. 

 
 

Termo de referência da auditoria 
 

16. 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. 

17. Por isso, desde a primeira auditoria das demonstrações financeiras, 
relativa ao exercício de 2009, as principais áreas e pontos potencialmente 
significantes foram definidos de acordo com as normas expedidas pelo BID, em 
especial aquelas previstas no normativo identificado por AF-100, que tratava da 
Política do Banco sobre a Auditoria de Projetos e Entidades, no AF-300, que tratava 
de “Guias para a elaboração de Demonstrações Financeiras e Requisitos de 
Auditoria Independente”, no AF-400, que tratava dos termos de referência para a 
auditoria externa de projetos financiados pelo BID; no AF-500 e AF-600, que 
tratavam dos termos de referência para a revisão ex-post dos processos de 
aquisições; da documentação comprobatória das solicitações de desembolsos, bem 
como nas cláusulas do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR – Programa de 
Transporte Urbano. 

18. Esse foi o escopo dos trabalhos de auditoria desenvolvidos nos 
exercícios de 2009 a 2011 e que se repete nos demonstrativos encerrados em 
31.12.2012, ora auditados.  
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Organização administrativa - Executores e co-executores do Programa 

19. O Mutuário responsável pela aplicação dos recursos do Contrato de 
Empréstimo perante o BID é o Distrito Federal, representado pela Secretaria de 
Estado de Transporte, que conta com a Unidade Especial de Gerenciamento do 
Programa – UEGP/PTU/DF responsável pela gestão orçamentária, financeira, 
gerencial e operacional do Contrato. O Contrato também prevê mais três unidades 
co-executoras do Programa: DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal, 
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF e Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. 

20. A estrutura de gestão e execução do programa é prevista na 
Cláusula 3.02 das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-
BR, conforme transcrição a seguir: 

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

 
Fonte: Relatório Semestral do Programa elaborado pela UEGP/PTU. 

 

Unidade de gerenciamento do Programa  
 

21. A missão institucional da Unidade Especial de Gerenciamento do 
Programa – UEGP/PTU/DF 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. 

22. A UEGP/PTU/DF 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 o 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.  

23. 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. 
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Instrumentos de gestão administrativos, orçamentários, contábeis e 
financeiros  
 

24. O principal sistema adotado é o Siggo, onde as operações são 
processadas, e posteriormente extraídas para tratamento em planilhas eletrônicas. 
Para os desembolsos, a UGP solicita o desembolso ao Banco via e-mail e este 
informa a transferência dos recursos. A UGP recebe o comunicado e informa à 
Secretaria de Fazenda do DF, que providencia a internalização dos recursos.  

25. Estes recursos ingressam em conta específica cuja movimentação é 
controlada pelo Siggo. Há controles contábeis e financeiros no Sig e no Siggo, o 
primeiro para elaboração de demonstrações financeiras ao BID e o outro para 
prestação de contas ao TCDF. 

26. O Mutuário responsável pela aplicação dos recursos do Contrato de 
Empréstimo perante o BID é o Distrito Federal, representado pela Secretaria de 
Estado de Transporte, que conta com a Unidade Especial de Gerenciamento do 
Programa – UEGP/PTU/DF, responsável pela gestão orçamentária, financeira, 
gerencial e operacional do Contrato.  

 

Objetivos do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal  

27. 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. 

28. O Programa propõe-se a financiar um sistema moderno de 
transporte público coletivo por ônibus, contribuindo para a melhoria da circulação e 
da segurança do transporte motorizado e para o fortalecimento das iniciativas e 
capacidades de gestão do Distrito Federal. Uma síntese das ações previstas com 
redução dos investimentos para o Programa PTU I estão registrados na página 
seguinte: 
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Fonte: Relatório de Gerenciamento do Programa – Execução até dezembro de 2012.

BID
Aporte 

Local
Total BID

Aporte 

Local
Total BID

Aporte 

Local
Total BID

Aporte 

Local
Total BID

Aporte 

Local
Total BID

Aporte 

Local
Total BID

Aporte 

Local
Total

3.627 1.298 1.369 2.667 2.134 1.179 3.313 2.449 501 2.950 3.077 437 3.514 4.739 1.649 6.388 2.510 693 3.203 16.208 9.454 25.662

3.627 0 1.153 1.153 23 1.015 1.039 201 252 453 255 124 379 1.438 1.282 2.720 537 474 1.011 2.456 7.926 10.382

0 1.298 216 1.514 2.111 164 2.275 2.248 249 2.497 2.821 313 3.134 3.301 367 3.668 1.973 219 2.192 13.752 1.528 15.280

14.839 40.247 28.630 68.877 84.582 28.644 113.226 493 915 1.408 0 2.342 2.342 23.787 19.599 43.386 4.720 37.824 42.545 153.829 132.793 286.622

14.839 39.045 28.497 67.542 82.354 28.397 110.751 0 858 858 0 1.986 1.986 14.385 11.332 25.717 1.773 11.103 12.876 137.557 97.012 234.569

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 356 7.072 5.656 12.729 196 88 285 7.269 6.101 13.370

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 563 632 2.255 26.302 28.557 2.324 26.865 29.189

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.622 1.622 3.243 0 0 0 1.622 1.622 3.243

0 1.202 133 1.335 2.227 247 2.474 493 57 549 0 0 0 639 426 1.064 497 331 828 5.058 1.194 6.251

0 0 0 0 41 95 136 0 0 0 0 0 0 3.271 5.365 8.636 3.427 11.719 15.146 6.738 17.179 23.917

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777 4.102 4.879 1.090 7.697 8.787 1.867 11.799 13.666

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.640 1.016 2.655 1.666 3.854 5.520 3.306 4.870 8.176

0 0 0 0 41 95 136 0 0 0 0 0 0 854 247 1.101 671 168 838 1.565 510 2.075

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.136 1.136 0 988 988 0 2.123 2.123

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.136 1.136 0 988 988 0 2.123 2.123

18.466 41.545 29.999 71.544 86.757 29.918 116.675 2.942 1.416 4.358 3.077 2.779 5.856 31.797 27.748 59.545 10.657 51.224 61.881 176.775 161.550 338.325

100% 58% 42% 100% 74% 26% 100% 68% 32% 100% 53% 47% 100% 53% 47% 100% 17% 83% 100% 52% 48% 100%

QUADRO 4.2 - Cronograma Financeiro - Fontes

TOTAL GERAL20132012

ITEM

3.3  SEDUMA

3.2  DFTRANS

2010

3.  Fortalecimento Institucional

3.1  Secretaria de Transportes

2.5  Supervisão de Obras

2.4  Sistema de Gestão e Operação TP

2.   Custos Diretos

1.   Engenharia e Administração

2.3  CCO e Sistema de Semáforos

2.2  Melhoria da Segurança Viária

2011

2.1  Modernização e Integração TP

1.2 Administração do Programa

1.1  Estudos e Projetos

2014Aporte Local 

até 

31/12/2008

2009

Desembolsos Totais (%)

4.  Custos Concorrentes

Desembolsos Totais (US$x1000)

4.1  Desapropriações

4.2  Reassentamentos

4.3  Compensação Sócio-Ambiental
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Recursos envolvidos no Programa 

29. 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). 

30. 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).  

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

32. Até o final do exercício de 2012, foram relatados investimentos de 
U$ 134.259.725 (dólares) do BID e U$ 82.511.157,31 (dólares) de contrapartida do 
Distrito Federal, representando aplicação de 75,9% de recursos do BID e 88,6% de 
contrapartida. Com o aumento de custos do programa decorrente de valorização 
cambial do real e erros de projetos de engenharia, os componentes a serem 
financiados foram alterados, passando a ser chamado de PTU I.  

33. Não foram alterados os valores financiados pelo BID, sendo que a 
diferença de investimentos deve ser coberta com recursos de contrapartida, 
conforme previsão contratual. Os investimentos do PTU I passaram a totalizar cerca 
de US$338 milhões de dólares, sendo 52% financiados pelo BID e o restante 
custeado com recursos do Distrito Federal. 

 

Metodologia da auditoria 

34. Para a execução da auditoria, foram definidas as questões cujas 
respostas eram necessárias para a elaboração dos relatórios 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 preliminar de auditoria e do plano de auditoria.  

35. 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 aplicados outros testes 
considerados necessários para complementar as verificações, tendo sido 
examinados processos de aquisições nos diversos coexecutores do Programa, 
analisados os 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, inclusive informatizados.  

36. Devido a baixa execução financeira no exercício anterior, a amostra 
de processos examinados pela auditoria atingiu praticamente 100% do total das 
solicitações de desembolsos ou justificativas de gastos de 2012, incluindo gastos de 
contrapartida. Quanto aos processos de aquisição, foram analisados quatro 
processos, sendo 3 licitados de acordo com normas do Distrito Federal e um de 
acordo com as normas do BID. Os demais processos de aquisições em que 
ocorreram pagamentos no exercício já haviam sido, em sua maioria, examinados em 
exercícios anteriores pelo Auditor Independente. 
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37. No tocante exclusivamente à auditoria de demonstrações 
financeiras, o CFC emitiu, em 27 de novembro de 2009, novas normas de auditoria 
(NBC TAs), convergidas com as normas internacionais de auditoria (ISAs). Essas 
novas normas trouxeram uma série de alterações, destacando-se, entre elas, a nova 
forma e conteúdo do Relatório do Auditor Independente, anteriormente denominado 
Parecer e Relatório de Auditoria, que deve ser utilizado pelo Auditor independente 
para as auditorias de demonstrações contábeis dos exercícios findos em, ou a partir 
de, 31 de dezembro de 2010.  

38. De acordo com essas normas, é requerido ainda que os auditores 
independentes atentem para as demais situações apresentadas nessa norma e nas 
NBC TA 705, no caso do relatório conter modificações (adverso, abstenção de 
opinião ou ressalva);  NBC TA 706, quando for necessária a adição de parágrafo de 
ênfase ou parágrafo de outros assuntos; e NBC TA 710, quando se tratar de 
demonstrações contábeis comparativas. 

 
Objetivo Geral da Auditoria 

39. 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. 

 
Objetivos Específicos da Auditoria (Questões de Auditoria) 

40. Em síntese, os exames e testes aplicados pela auditoria 
apresentaram os seguintes resultados de acordo com cada questão de auditoria: 

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

42. O resultado da auditoria concluiu que as demonstrações financeiras 
refletem, razoavelmente, a situação financeira do projeto e foram elaboradas de 
acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pela Comissão de 
Normas Internacionais de Contabilidade, com os requisitos de auditoria externa do 
BID e com os respectivos termos de referência, exceto quanto à não correção de 
ajustes contábeis pendentes de exercícios anteriores, relativos à variação cambial e 
correção de documentos de atesto de despesa, bem como a falta de informações 
nas Notas Explicativas sobre termos aditivos ao Contrato de Empréstimo. Destaca-
se ainda a incerteza dos valores dos demonstrativos decorrentes de eventuais 
glosas e prejuízos que estão sendo apurados pelo TCDF e STC, no âmbito da 
Decisão TCDF nº 720/2013, relativas à execução das obras de adequação viária da 
EPTG, conforme parágrafo 75 deste relatório. 
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43. Segunda Questão: O executor/mutuário cumpriu as condições 
do contrato, das normas do BID, das cláusulas de caráter contábil-financeiro, 
das leis e demais regulamentos aplicáveis ao Contrato nº 1957/OC-BR? 

44. A auditoria concluiu que o executor/mutuário cumpriu razoavelmente 
as condições do contrato, das normas do BID, das cláusulas de caráter contábil-
financeiro, do regulamento operacional de crédito e/ou dos convênios 
interinstitucionais, quando aplicáveis, bem como das leis e demais regulamentos 
aplicáveis ao Contrato nº 1957/OC-BR, exceto quanto à Cláusula 1.04 das 
Disposições Especiais e Artigo 6.04 das Normas Gerais por não aportar recursos de 
contrapartida ao terminal de Santa Maria; à Cláusula 4.01 , alínea (b),  das 
disposições especiais do Contrato de Empréstimo, e Cláusula 6.01 das Normas 
Gerais por não proceder ao recebimento de obras de acordo com as especificações 
técnicas dos projetos básicos e executivos, especialmente das obras dos terminais 
de passageiros de Brazlândia, Riacho Fundo, Ceilândia e São Sebastião, obras de 
pavimentação,  adequação viária e de obras complementares da via EPTG; e à 
Cláusula 4.02 das disposições especiais,  por não conservar e manter 
adequadamente as obras compreendidas no programa, de acordo com normas 
técnicas geralmente aceitas, especialmente das obras retrocitadas, conforme 
parágrafo 211 deste relatório. 

 

45. Terceira Questão: O executor/mutuário dispõe de 
documentação comprobatória válida para as despesas apresentadas ao BID, 
bem como cumpriu normas e procedimentos de aquisições e desembolsos, 
bem como observou a qualificação exigida no contrato de empréstimo para as 
despesas financiadas com recursos do BID e da contrapartida local? 

46. A auditoria concluiu que o executor/mutuário cumpriu as normas e 
procedimentos de aquisição e desembolso com recursos do empréstimo e da 
contrapartida local, bem como de validade da documentação comprobatória e da 
qualificação das despesas apresentadas nas solicitações de desembolso do 
Contrato nº 1957/OC-BR, exceto quanto às falhas no recebimento de obras e 
serviços de engenharia e de pagamento dessas despesas, especialmente dos 
terminais de passageiros de Brazlândia, Riacho Fundo, Ceilândia e São Sebastião, 
obras de pavimentação, de adequação viária e de obras complementares da via 
EPTG, e falta de comprovação nos autos de que os serviços contratados de 
consultoria do Programa de Comunicação Social e Ambiental do PTU/DF tenham 
ocorrido a preços de mercado, conforme relatado no parágrafo 212 e 213 deste 
relatório. 

 

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

 

 

48. A auditoria concluiu que parte das obras financiadas com recursos 
do Contrato nº 1957/OC-BR está com a qualidade comprometida, por estarem em 
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desacordo com os planos e as especificações aprovadas nos respectivos contratos, 
bem como pelo fato de os projetos possuírem falhas na sua elaboração e também 
na manutenção das obras concluídas, conforme registros de fiscalização de obras e 
serviços de engenharia deste relatório, relativos às obras dos terminais de 
passageiros de Brazlândia, Riacho Fundo, Ceilândia e São Sebastião, obras de 
pavimentação, adequação viária e de obras complementares da via EPTG, falhas 
inclusive já apontadas em exercícios anteriores e ainda não corrigidas até o 
encerramento desta auditoria, conforme parágrafos 212 e 213 deste relatório. 

 

49. Quinta Questão: 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? 

50. Não houve aquisição de bens até o encerramento das 
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2012, conforme relatado no 
parágrafo 215 deste relatório. 

 

51. Sexta Questão: O mutuário adotou providências para 
saneamento das falhas, irregularidades e recomendações de exercícios 
anteriores da Auditoria, do Banco ou de outros órgãos? 

52. A auditoria constatou que foram adotadas providências para 
saneamento apenas parcial das ressalvas e recomendações de exercícios 
anteriores, permanecendo várias pendências com agravamento das falhas e 
irregularidades detectadas, conforme registro analítico no Relatório do Auditor 
Independente sobre o Sistema de Controle Interno e seus respectivos anexos, bem 
como, obras e serviços de engenharia relativos aos terminais de passageiros de 
Brazlândia, Riacho Fundo, Ceilândia e São Sebastião e obras de pavimentação, 
adequação viária e complementares da via EPTG, conforme relatado nos parágrafos 
210, relativos a pendências contábeis; 211, relativo ao cumprimento de cláusulas 
contratuais; 213, relativo às pendências de processos de aquisições; 214, relativo ao 
sistema de controle interno; e  Anexo C, relativo a obras e serviços de engenharia.  

 

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

54. A auditoria concluiu que os sistemas de controle interno do executor 
e dos coexecutores do Contrato nº 1957/OC-BR estão razoavelmente aderentes a 
cada um dos cinco componentes do modelo COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations). Todavia, continuou apresentando algumas fragilidades já 
constatadas nos exercícios anteriores que necessitam do devido tratamento, para 
mitigar ou reduzir os riscos existentes, destacando-se as falhas relativas à 
elaboração de projetos e recebimento e atesto de obras e serviços de engenharia, 
bem como na manutenção das obras concluídas, conforme registrado no parágrafo 
214 deste relatório e Anexo B (matriz analítica de revisão do sistema de controle 
interno do programa).  
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55. Oitava Questão: Qual o grau de atingimento das metas e 
objetivos do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal? 

56. A auditoria concluiu que ainda não foram atingidas as metas e 
objetivos a que o Programa se propunha, continuando precária a situação do 
transporte público coletivo no DF, com incipientes integrações do sistema e 
implantação das faixas exclusiva de ônibus. As ações implementadas ainda não 
ofereceram o benefício esperado aos passageiros, em parte decorrente da falta de 
conclusão de diversas obras civis essenciais ao pleno funcionamento do sistema, 
além da permanente situação de fragilidade institucional do órgão gestor e 
fiscalizador do sistema de transporte urbano do Distrito Federal, cujas ações para 
fortalecimento desses órgãos, apesar de previstas no Programa, ainda carecem de 
efetiva implementação. O maior avanço no atingimento dos objetivos do programa 
no exercício deu-se com o andamento da licitação para renovação da frota, mas 
esta, também, ainda não gerou os frutos esperados à população, haja vista que as 
empresas vencedoras ainda terão prazo para assumir efetivamente o transporte 
público em suas respectivas bacias de atuação, conforme parágrafos 198 a 208 e 
216 deste relatório. 

 
Manifestação do Mutuário 

57. Ao longo da auditoria foram realizadas reuniões com o Coordenador 
Executivo da UEGP/PTU e com especialistas do Serviço de Apoio ao 
Gerenciamento do Programa para esclarecimentos dos fatos identificados durante a 
auditoria.  

58. As falhas identificadas na execução de obras e serviços de 
engenharia relativas aos Lotes 1 e 2 de adequação viária da EPTG foram 
submetidas à manifestação dos responsáveis por intermédio da Nota de Auditoria 
nº 13 – Proc. 28130/2012, a qual foi respondida , informando, por intermédio do 
Ofício 74/2013-UEGP/ST, de 11.4.2013, as providências adotadas, cujo teor integra 
o Anexo D deste Relatório. Em síntese, a UEGP submeteu o assunto à manifestação 
das empresas contratadas e ao DER.  

59. Quanto à providências a cargo das empresas contratadas, o 
Consórcio responsável solicitou ao TCDF prorrogação de prazo de 30 dias para se 
manifestarem sobre as falhas apontadas pela auditoria. Contudo, o prazo para 
apresentação das demonstrações financeiras auditadas foi fixado pelo BID em 
acordo contratual com o Mutuário, que concordou com as condições pactuadas. 
Portanto, no entendimento da Auditoria, o TCDF não possui competência contratual 
para alterar esses prazos ou conceder prorrogação que impacte o cumprimento 
desse mesmo prazo. O Consórcio deverá submeter suas justificativas diretamente à 
UEGP e esta, caso entenda conveniente, deverá submetê-las ao BID, que apreciará 
o assunto ou submeterá à apreciação deste Auditor Independente antes de 
pronunciar-se, se considerar conveniente e oportuno. 

60. Quanto à competência do DER sobre as falhas apontadas na EPTG, 
também foi solicitada prorrogação de prazo, por intermédio do Ofício 31/2013-
SUOBRA, de 16.4.2013, também incompatível com o prazo de conclusão da 
auditoria, devendo-se aplicar os mesmos procedimentos citados no item anterior. 
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61. Quanto às falhas apontadas na obra de tratamento crítico na QE 
01/02 do Guará, a NOVACAP apresentou justificativas no Ofício nº 171/2013-
GAB/DU, de 10.4.2013, cópia integrante do Anexo C deste Relatório, as quais foram 
submetidas à apreciação do NFO/SEGECEX/TCDF. 

62. Quanto às falhas apontadas na obra do terminal de Ceilândia, a 
Secretaria de Transporte apresentou justificativas que foram analisadas pelo NFO no 
Anexo C deste Relatório.  

63. Quanto ao cumprimento das recomendações e orientações da 
Auditoria e do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID ao Mutuário em 
exercícios anteriores, a UEGP se manifestou por intermédio da resposta à alínea i) 
da Nota de Auditoria 03, e à da Nota de Auditoria nº 08 – Proc. 28130/2012, 
informando, por intermédio do Ofício 35/2013-UEGP/ST, de 28.2.2013 as 
providências adotadas, cujo teor já havia sido encaminhado ao BID, por intermédio 
do Ofício nº 34/2013-UEGP/ST, de 28.2.2013 (copia juntada ao Anexo D deste 
Relatório). 

64. Quanto às demais conclusões apresentadas neste relatório, 
incluindo as ressalvas e conclusões relativas ao exercício sob exame foram 
submetidas à UEGP/PTU para manifestação, por intermédio de Nota de Auditoria, 
que encaminha cópia integral deste relatório e anexos, sem prejuízo do 
encaminhamento do relatório ao Plenário do TCDF, devido à necessidade de 
encaminhar as demonstrações financeiras auditadas do Programa, dentro do prazo 
contratual assumido pelo Distrito Federal.  

65. Concomitantemente à análise do Plenário deste Tribunal, poderá a 
UEGP/PTU elaborar suas justificativas e manifestações às demonstrações auditadas 
sobre outras ressalvas eventualmente não justificadas pelo Mutuário até o 
encerramento desta auditoria, bem como encaminhá-las diretamente ao BID, 
juntamente com o Relatório aprovado pelo TCDF.  
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Opinião sobre as Demonstrações Financeiras Básicas 

 

 

Ao Coordenador Executivo da Unidade Especial de Gerenciamento do Programa – 
UEGP/PTU 

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF 

 

 

Relatório sobre as Demonstrações Financeiras 

 

66. Examinamos as Demonstração dos Investimentos Acumulados e 
Demonstração de Fluxos de Caixa, referentes ao ano encerrado em 31 de dezembro 
de 2012, assim como o resumo das principais políticas contábeis e demais notas 
explicativas, correspondentes ao Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal 
– PTU/DF, financiado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com aportes do Governo do 
Distrito Federal. Este Programa é executado pela Secretaria de Estado de 
Transportes do Distrito Federal, sob a responsabilidade da Unidade Especial de 
Gerenciamento de Programa – UEGP/PTU, tendo como coexecutores o 
Departamento de Estradas de Rodagem – DER, a Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital do Brasil – NOVACAP e a Transporte Urbano do Distrito Federal – 
DFTRANS.  

 

Responsabilidade da Administração pelas Demonstrações Financeiras 

 

67. A administração do programa é responsável pela elaboração e 
apresentação confiável dessas Demonstrações Financeiras de acordo com as 
Normas Internacionais de Relatório Financeiro e pelos controles internos que 
considerou como necessários para que essas demonstrações estejam livres de 
distorção relevante, causada por fraude ou erro. 

 

Responsabilidade do Auditor 

 

68. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
Demonstrações Financeiras com base em nossa auditoria. Realizamos a 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.   
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69. 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 estão livres de distorção 
relevante. 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 causada por fraude ou erro.  

70. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos 
relevantes adotados pelo Programa para a elaboração e adequada apresentação 
das Demonstrações Financeiras 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.  

71. 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. Consideramos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria. 

72. As Demonstrações de Fluxos de Caixa e de Investimentos 
Acumulados foram elaboradas sobre a base contábil de fundos (caixa), em 
conformidade com a Norma Internacional sobre relatório financeiro sobre a base 
contábil de fundos (caixa). A base contábil de fundos reconhece as transações e os 
fatos somente quando os recursos (incluindo o equivalente aos fundos) são 
recebidos ou pagos pela Entidade e não quando resultam, auferem ou se originam 
de direitos ou obrigações, ainda que não se tenha produzido uma movimentação de 
fundos (caixa).  

 

Bases para opinião com ressalvas 

73. Deixaram de ser devidamente contabilizadas nos demonstrativos, 
bem como de serem informadas nas Notas Explicativas as seguintes informações:  

a) não implementação das correções recomendadas pela Auditoria 
anterior, a saber: 

 Divergência no montante de US$ 2.945,65 referente a 
equivoco no valor da taxa de câmbio utilizada para conversão 
em dólares do montante da NF nº 89 – Consórcio Mendes 
Júnior/Serveng/CR Almeida (Solicitação de Desembolso nº 
16), que resultará na diminuição dos recursos aplicados; 
(conforme parágrafos 134 a 137 deste Relatório); 

 Incorreção no Atestado de Execução de nº 26/2010 – UGP, 
que se refere à 13ª medição Lt 2 e não a de nº 12 – Lt 2 do 
Consórcio Mendes JR/Serveng/CR Almeida – Processo nº 
90.000068/10 (conforme parágrafos 138 a 141  deste 
Relatório); 
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b) As Notas Explicativas não apresentam informações sobre a 
mudança no Contrato de Empréstimo ocorrida, por meio de 
aditivo, conflitando com informações apresentadas no Relatório 
do 2º Semestre. Nesse relatório, é informado que o aditivo teria 
sido apresentado, pelo BID, ao GDF e à Procuradoria da 
Fazenda Nacional, em 19.03.2012, e a fase de assinaturas teria 
sido concluída em 29.03.2012. 

 

Opinião sobre os Demonstrativos Financeiros 

74. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos no 
parágrafo anterior, as Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro 
de 2012 representam razoavelmente, em todos os aspectos relevantes, os Fluxos de 
Caixa e os Investimentos Acumulados do Programa para o período, de acordo com o 
regime contábil e as políticas contábeis descritas nas Notas Explicativas das 
Demonstrações Financeiras.  

 

Ênfase 

75. Chamamos a atenção para o fato de a fiscalização das obras e 
serviços de engenharia realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal ter 
constatado irregularidades na contratação, execução e pagamento de obras e 
serviços da Linha Verde – Adequação Viária da EPTG (lotes 1 e 2) executados e 
pagos nos exercícios financeiros de 2009 e  2010, conforme decisão TCDF 
nº 720/2013, conforme parágrafos 124 a 127 deste Relatório e conforme transcrição 
a seguir:  

“O Tribunal, pelo voto de desempate do Senhor Presidente, Conselheiro 
INÁCIO MAGALHÃES FILHO, proferido com base nos arts. 73 e 84, VI, do 
RI/TCDF, que acompanhou o posicionamento do Relator, Conselheiro 
RENATO RAINHA, decidiu:  
a) tomar conhecimento dos documentos juntados aos autos às fls. 547/948 
e Anexos XVII a XXII, bem como dos Processos Apensos nºs 
480.000006/2012 e 480.000007/2012;  
b) considerar, no que se refere à Decisão nº 5476/2011: b.1) atendido pela 
Secretaria de Estado de Transportes – ST o item II.a; b.2) não atendido pela 
ST o item II.b; b.3) atendido pelo Departamento de Estradas de Rodagem – 
DER/DF o item III e subitens, no que se refere a prestar as informações; 
b.4) não atendido, pela Secretaria de Transparência e Controle – STC, o 
item IV, pelo fato de ter delegado suas ações ao DER e à ST, sem 
apresentar juízo de valor sobre as questões levantadas pelo Tribunal, na 
visão de Controle Interno;  
c) determinar à ST que, juntamente com o DER/DF, no que couber: c.1) 
mantenha atualizado o prazo de validade da garantia dos Contratos AC 
001/09-ST e AC 002/09-ST até a conclusão dos autos em exame ou outro 
posicionamento do Tribunal sobre o tema; c.2) adote, imediatamente, 
providências para que sejam licitadas as obras de alargamento dos viadutos 
da RFFSA, Vicente Pires e Guará, localizados nas vias expressas norte e 
sul na Linha Verde, bem como as obras de conclusão das paradas de 
ônibus e estações de transferência da EPTG, visando a efetividade do 
programa de transporte; c.3) informe, em 15 (quinze) dias, sobre o 
andamento do contrato de complementação das obras do sistema de 
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drenagem da Linha Verde e do ajuste firmado com a empresa Recanto 
Paisagismo, em 2011, para execução de plantio de grama e contenção de 
taludes; c.4) acione a CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S.A. e o 
Consórcio Mendes Junior/Serveng Civilsan/C. R. Almeida S.A., por força 
dos Contratos nºs 5 e 6/2009-SDU, 2/2008 PTU/EGP/ST/DF e AC 001/09-
ST e AC 002/09-ST, respectivamente, para que no prazo de 30 (trinta) dias: 
c.4.1) corrijam as falhas apontadas no sistema de drenagem já implantado, 
conforme indicado no parágrafo 29 da instrução, dando notícias do plano de 
ação das intervenções a serem feitas; c.4.2) apresente todas as áreas das 
seções transversais, conforme proposição do parágrafo 278, mencionada no 
item IV da Decisão nº 5476/2011, relativas aos Contratos AC 001/09-ST e 
AC 002/09-ST, em meio digital, de maneira que os arquivos possam ser 
editados e conferidos pela equipe de fiscalização de obras; c.5) acione o 
Consórcio Mendes Junior/Serveng Civilsan/C. R. Almeida S.A. para que 
encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia das notas fiscais 
de todo o material betuminoso adquirido e utilizado no âmbito dos Contratos 
AC 001/09-ST e AC 002/09-ST; c.6) instaure processo administrativo, com 
fulcro no art. 87 da Lei nº 8666/93, para avaliar a idoneidade das empresas 
contratadas para a implantação da Linha Verde, Mendes Junior, Serveng 
Civilsan, C. R. Almeida S.A. e Concremat, tendo em conta as falhas 
apontadas nos autos relativas à má qualidade da execução das obras da 
Linha Verde, dando informação das providências adotadas em 15 (quinze) 
dias; c.7) implemente maior rigor no controle dos contratos assinados à 
conta desse ajuste, de forma que sejam minimizadas falhas de execução 
como as indicadas no Processo em apreço, informando, no prazo de 30 
(trinta) dias, as providências adotadas;  
d) reiterar determinação ao DER e à ST para que: d.1) acionem o Consórcio 
Mendes Junior/Serveng Civilsan/C. R. Almeida S.A., como executor da obra, 
e a CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S.A., como supervisora, para 
que no prazo de 60 (sessenta) dias: d.1.1) corrijam os defeitos referentes à 
geometria da seção transversal do pavimento e as falhas no pavimento 
rígido, como uma das condições para o recebimento definitivo da obra; 
d.1.2) corrijam as falhas apontadas na parte do sistema de drenagem já 
implantado, como uma das condições para o recebimento definitivo da obra, 
estando cientes de que o novo contrato firmado para complementação de 
obras de drenagem não deve ser utilizado para correção de problemas 
deixados nas obras realizadas pelo Consórcio, mas somente para 
realização de obras não abrangidas pelos Contratos nºs AC 001/09-ST e AC 
002/09-ST; d.2) adotem providências no sentido de adequar os projetos da 
ciclovia conforme determinado, dando notícia ao Tribunal, em 30 (trinta) 
dias, sobre o andamento dos trabalhos e a possibilidade de 
reaproveitamento das obras executadas;  
e) dar ciência ao Consórcio Mendes Junior/Serveng Civilsan/C. R. Almeida 
S.A. do Relatório de Fiscalização constante dos autos às fls. 394/432, bem 
como da Informação nº 10/12-NFO, para que, se houver interesse, no prazo 
de 30 (trinta) dias, apresente ao Tribunal seus argumentos quanto às falhas 
e aos pagamentos indevidos apontados, relativos aos Contratos nºs AC 
001/09-ST e AC 002/09-ST;  
f) alertar: f.1) os dirigentes da ST e do DER/DF de que: f.1.1) 
descumprimento das determinações desta Corte, principalmente no tocante 
às ações reparadoras propostas, pode ensejar a aplicação das penalidades 
previstas nos arts. 57 e 60 da Lei Complementar nº 01/94; f.1.2) a 
implantação de novas obras no Corredor Oeste, antes da finalização das 
obras relativas à efetiva implantação da Linha Verde, pode caracterizar 
descumprimento do art. 45 da LRF; f.2) o fiscal indicado no parágrafo 66 
sobre a possibilidade da aplicação da penalidade prevista nos artigos da lei 
mencionados no item f.1.1, caso irregularidades da natureza das registradas 
pela instrução forem identificadas em outras obras sob sua supervisão;  
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g) autorizar: g.1) o envio de cópia desta decisão para juntada aos processos 
de contas da Secretaria de Estado de Transportes e do Departamento de 
Estradas de Rodagem dos exercícios de 2009, 2010 e 2011, de forma que 
os fatos relatados nas fiscalizações empreendidas na execução das obras 
da Linha Verde possam ser considerados no exame daquelas contas; g.2) o 
sobrestamento da análise dos documentos enviados pela STC e 
complementados pelos documentos relativos às notas de inspeção, de 
maneira que se possa aguardar a manifestação do Consórcio MJ-S-CRA; 
g.3) o retorno dos autos à Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública, 
com vistas ao NFO, para a adoção das providências pertinentes.”  

76. Como esta Decisão está em fase de realização de inspeção e 
acompanhamento pelo TCDF no âmbito do Processo nº 31531/2010, e tal fato traz 
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, configura-se, assim, nos termos na NBC TA 706, emitida pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, incerteza relevante, cujo desfecho poderá afetar 
a posição patrimonial e financeira do Programa, com reflexos na consistência e 
fidedignidade dos Demonstrativos Contábeis, bem como na eficiência, na eficácia e 
na efetividade do Programa.  

Brasília, 19 de abril de 2013 

        Auro Shiguenari Yoshida 
Auditor de Controle Externo 

Mat. 1317-0 

José Higino de Souza 
Auditor de Controle Externo 

Mat. 662-9 
  



 
Tribunal de Contas do Distrito Federal 

 

 Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis do Contrato de Empréstimo BID nº 1957/OC-BR – Exercício 2012                                                                                            

 26 

Sobre o cumprimento das Cláusulas Contratuais de Caráter 
Contábil e Financeiro e do Regulamento Operacional do Programa 

 
Ao Coordenador Executivo da Unidade Especial de Gerenciamento do 
Programa – UEGP/PTU 

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal  

 

77. Examinamos a Demonstração dos Investimentos Acumulados e a 
Demonstração de Fluxos de Caixa, referentes ao ano encerrado em 31 de dezembro 
de 2012, do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal, assinado entre o 
Distrito Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, executado pela 
Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal, e emitimos nosso relatório 
correspondente. 

78. Em relação à nossa auditoria, examinamos o cumprimento das 
cláusulas e dos artigos contratuais de caráter contábil e financeiro estabelecidos nas 
Disposições Especiais e nas Normas Gerais do Contrato de Empréstimo 
nº 1957/OC-BR e o cumprimento do estabelecido no Regulamento Operacional do 
Programa aplicável em 31 de dezembro de 2012.  Examinamos as Disposições 
Especiais descritas no Capítulo I, Cláusulas nºs 1.01, 1.02 e 1.04, Capítulo II, 
Cláusulas 2.02(b) e 2.05, Capítulo III, Cláusulas 3.01(b), 3.02, 3.03 e 3.05, Capítulo 
IV, Cláusulas 4.01 a 4.07, as Normas Gerais descritas no Capítulo III, Artigo 
nº 3.06(b), Capítulo IV, Artigo nº 4.01, Capítulo VI, Artigos 6.01, 6.03 e 6.04(b), 
Capítulo 7, Artigo 7.01, Capítulo 8, Artigos 8.01 e 8.02, e as disposições 
estabelecidas nas diversas normas operacionais do Programa. 

79. 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, com as Normas 
Internacionais de Auditoria e requerimentos específicos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. Essas normas requerem que planejemos e executemos a 
auditoria para obter uma certeza razoável de que a Secretaria de Estado de 
Transportes 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. Consideramos que nossa 
auditoria proporciona uma base razoável para expressar nossa opinião. 

80. Em nossa opinião, durante o ano encerrado em 31.12.2012, a 
Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal cumpriu, em todos os seus 
aspectos substanciais, as cláusulas contratuais de caráter contábil e financeiro do 
Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR do Programa de Transporte Urbano do 
Distrito Federal, bem como as leis e os regulamentos aplicáveis, além das diversas 
normas operacionais do Programa, conforme registro na Análise do Cumprimento 
das Cláusulas Contratuais apresentado a seguir e no Relatório Sobre os Achados de 
Auditoria e de Avaliação de Resultados do Programa, documento integrante deste 
documento, exceto quanto às falhas apontadas no parágrafo 211 deste Relatório. 
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81. No tocante à Cláusula 4.07 (b) das disposições especiais do 
Contrato de Empréstimo, a licitação e o respectivo processo de renovação da frota 
de ônibus encontram-se em andamento.  

Brasília, 19 de abril de 2013 

 

Auro Shiguenari Yoshida 
Auditor de Controle Externo 

Mat. 1317-0 
 

José Higino de Souza 
Auditora de Controle Externo 

Mat. 662-9 
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Análise do Auditor Independente sobre Cumprimento das 
Cláusulas Contratuais de Caráter Contábil e Financeiro e do 
Regulamento Operacional do Programa 
 

Disposições Especiais: 

Cláusula Descrição Forma de Cumprimento 

1.01 
Custo do 
Programa 

O Programa não sofreu alteração oficial no valor do financiamento do BID, 
permanecendo os valores originais. Contudo, houve redução de ações do 
Programa que passou a ser designado como PTU I. Da parte da UEGP, foi 
apresentada ao BID a revisão 5 do Plano de Aquisições, agosto/2011, 
adequando o Programa às necessidades atuais do Sistema de Transporte 
Público do Distrito Federal, aos prazos concedidos e, também, buscando 
viabilizar a conclusão do Programa de Transporte Público – PTU I com a 
devida otimização dos recursos. As adequações foram não objetadas por 
meio da CBR – 3494/2011, de 21/10/2011. No contrato houve alteração do 
prazo para início material das obras, de até 30 de julho de 2011 foi 
prorrogado para até 30 de janeiro de 2013, e o prazo de desembolso dos 
recursos, de até 30 de janeiro de 2013 foi prorrogado para até 30 de julho 
de 2014. O aditivo foi apresentado, pelo BID, ao GDF e à Procuradoria da 
Fazenda Nacional, em 19/03/2012, e a fase de assinaturas foi concluída 
em 29/03/2012. 

1.02 
Valor do 
Financiamento 

Não houve alteração no montante do Programa a ser financiado pelo BID 
US$176.775.000,00 (cento e setenta e seis milhões, setecentos e setenta e 
cinco mil dólares americanos). 

1.04 
Recursos 
Adicionais 

O montante contratado a título de contrapartida, equivalente a US$ 
93,110,000.00, não sofreu alteração. Conforme relatado na cláusula 1.01,, 
houve redução de ações do Programa que passou a ser designado como 
PTU I.  Não foram alterados os valores financiados pelo BID, sendo que a 
diferença de investimentos deve ser coberta com recursos de 
contrapartida, conforme previsão contratual. Os investimentos do PTU I 
passaram a totalizar cerca de U$  338 milhões de dólares, sendo 52% 
financiados pelo BID e o restante custeado com recursos do Distrito 
Federal. 

Após análise dos processos de aquisição e fiscalização das obras em 
andamento, constatou-se que o Mutuário está com obras licitadas e 
contratadas, mas não iniciadas, nos dois terminais de Santa Maria, por falta 
de recursos orçamentários e financeiros por parte do Mutuário e por 
mudanças nas estratégias e obras previstas para o transporte público 
coletivo. 

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: 

 2012OB01586, de 04.04.2012, no valor de R$1.630.693,28, 
equivalente a US$824.077,26 (juros) + US$54.757,39 (comissão de 
crédito) + R$455,00 (taxa bancária); 

 2012OB15686, de 04.04.2012, no valor de R$1.630.693,28, 
equivalente a US$824.077,26 (juros) + US$54.757,39 (comissão de 
crédito) + R$455,00 (taxa bancária); 

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 abaixo 
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relacionadas: 

 2012OB01586, de 04.04.2012, no valor de R$1.630.693,28, 
equivalente a US$824.077,26 (juros) + US$54.757,39 (comissão de 
crédito) + R$455,00 (taxa bancária); 

 2012OB15686, de 04.04.2012, no valor de R$1.630.693,28, 
equivalente a US$824.077,26 (juros) + US$54.757,39 (comissão de 
crédito) + R$455,00 (taxa bancária); 

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, fielmente a 
Cláusula 3.01(b) das Disposições Especiais.  

3.03 

Reembolso de 
Despesas a 
Débito do 
Financiamento 

Até 31.12.2012, 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 
31.12.2012, a conta do Fundo Rotativo apresentava saldo de 
US$1.446.421,83. 

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); 

A 6ª Revisão do Plano de Aquisições foi encaminhada em conformidade 
com a Cláusula 4.01(d)(i), tendo recebido não objeção por meio da CBR – 
2839/2012, de 17/8/2012.  

a) No tocante à Cláusula 4.01, alínea (b), das disposições 
especiais do Contrato de Empréstimo, e Artigo 6.01 das Normas Gerais do 
Contrato, verificou-se o seu descumprimento, por não proceder à aquisição 
e principalmente o recebimento de obras de acordo com as especificações 
técnicas dos projetos básicos e executivos, especialmente das obras dos 
terminais de passageiros de Brazlândia, Riacho Fundo, São Sebastião, 
obras de pavimentação, adequação viária e das obras complementares da 
EPTG, haja vista inspeções realizadas pela auditoria terem constatado que 
a qualidade e quantidade dos serviços de obras encontram-se abaixo dos 
níveis adequados, conforme relatado no parágrafo 254 deste relatório. 

 

4.02 
Manutenção e 
Conservação  

O Relatório de Manutenção e Conservação de Obras e Equipamentos 
relativo ao exercício de 2011 foi entregue consoante a Cláusula 4.02(b); o 
Banco oficializou o cumprimento da referida Cláusula pela CBR-1747/2012.  

Apesar de os relatórios de manutenção terem sido elaborados, considerou-
se descumprida esta cláusula, devido ao Mutuário não conservar 
adequadamente as obras e equipamentos compreendidos no programa, de 
acordo com normas técnicas geralmente aceitas, especialmente das obras 
dos terminais de passageiros de Brazlândia, Riacho Fundo, São Sebastião, 
obras de pavimentação, adequação viária e de obras complementares da 
EPTG; haja vista inspeções realizadas pela auditoria ter constatado que a 
qualidade da manutenção efetuada encontra-se abaixo dos níveis 
adequados, conforme relatado no parágrafo 254 deste relatório. 

4.04  
Contratação e 
seleção de 
consultores 

As aquisições e contratações de consultorias, no âmbito do Programa, 
respeitaram os Planos de Aquisições apresentados ao Banco, conforme 
estipula a Cláusula 4.01(d)(i); 

A 6ª Revisão do Plano de Aquisições foi encaminhada em conformidade 
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com a Cláusula 4.01(d)(i), tendo recebido não objeção por meio da CBR – 
2839/2012, de 17/8/2012.  

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 em tela. 

2011/2º: encaminhado pelo Ofício 29/2012, datado de 27.02.2012;  

2012/1º: encaminhado pelo Ofício 144/2012, datado de 21.08.2012. 

4.07 (b) 
Condições 
especiais de 
execução 

Em 2012, a Secretaria de Transporte publicou licitação para toda a frota de 
ônibus coletivo do DF, que se encontra em andamento, na fase de análise 
de propostas e homologação das melhores propostas.  Desta forma, 
somente as próximas auditorias poderão verificar se efetivamente houve a 
esperada renovação da frota de ônibus coletivo. 

 

 

Normas Gerais: 

Artigo Descrição Forma de Cumprimento 

3.06 (b) Taxa de Câmbio A taxa de câmbio utilizada para a conversão do valor das despesas em 
moeda local para dólares americanos é a estipulada nas Normas Gerais do 
Contrato de Empréstimo, ou seja, o câmbio de compra da data do 
pagamento, isto é, da Ordem Bancária (OB), e, em se tratando de 
impostos, da Nota de Lançamento (NL).   

6.01  Disposições 
relativas à 
execução do 
Projeto 

A equipe de auditoria constatou que todas as alterações nos planos, 
especificações, cronogramas de execução ou outros documentos que 
tenham sido aprovados pelo Banco são sempre submetidas previamente 
ao crivo do mesmo antes de serem implementadas. 

6.03 Utilização de Bens Não houve, até o momento, a aquisição de bens no âmbito do Projeto. 

6.04 Recursos 
Adicionais de 
2011 

O Mutuário apresentou em 6.1.2012 os valores referentes à contrapartida 
local (previsão orçamentária) para o exercício de 2012.  

O Banco considerou que o documento atendia aos requisitos do Artigo 
6.04(b), dando por cumprida a obrigação contratual (CBR-214/2012). Após 
análise dos processos de aquisição e fiscalização das obras em 
andamento, constatou-se que o Mutuário está com obras licitadas e 
contratadas mas não iniciadas relativas a dois terminais de Santa Maria. As 
obras encontram-se paradas por falta de recursos orçamentários e 
financeiros do Mutuário. 

7.01 e 
7.02 

Controle Interno e 
Registros  

Tanto a UEGP quanto as UGLs apresentam estrutura de controle interno 
razoável para a gestão e implementação do Programa. Entretanto, 
possuem várias fragilidades, devidamente abordadas no relatório 
específico de controle interno e demais Relatórios emitidos nesta auditoria. 
Dentre as fragilidades, relacionam-se: 

 Gestão financeira e orçamentária; 

 Gestão dos riscos e dos controles; 

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

 Segregação de funções; 

 Revisão de informações e documentos do Programa. 
As justificativas apresentadas pela UEGP sobre as diversas fragilidades 
apontadas por esta Auditoria estão registradas no Anexo B deste Relatório. 

7.03 (iii) Estados 
Financeiros do 

Por intermédio da CBR-4197/2012, o BID se manifestou sobre as 
demonstrações financeiras do exercício anterior, considerando como 
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Programa cumprido o requisito contratual quanto à apresentação do Relatório de 
Auditoria das contas do Projeto relativo ao exercício anterior (2011). 

8.01 Compromisso 
relativos a 
gravames 

Não foi informado à equipe de auditoria qualquer tipo de gravame 
estabelecido no âmbito do contrato. 

8.02 Isenção de 
impostos (parte 
final do parágrafo) 

De acordo com os documentos denominados “Controle de Desembolso e 
Aportes Locais” que acompanham cada um dos pedidos de desembolso 
encaminhados, a auditoria pode afirmar que, até 31.12.2012, não houve a 
inclusão de impostos nas Solicitações de Desembolso para aporte do 
Banco; todas as despesas com impostos foram contabilizadas como aporte 
local, isto é, como contrapartida.  
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Sobre o Exame Integrado dos Processos de Aquisições e 
Solicitações de Desembolso 
 

 

 

Ao Coordenador Executivo da Unidade Especial de Gerenciamento do 
Programa – UEGP/PTU 

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal  

 

 

82. Procedemos à auditoria do Demonstrativo dos Investimentos 
Acumulados e Demonstração de Fluxos de Caixa, referentes ao período de 
01.01.2012 a 31.12.2012, do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal, 
assinado entre o Distrito Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, 
executado pela Secretaria de Estado de Transportes, e emitimos nossos relatórios.   

83. Com relação à nossa auditoria, examinamos as Solicitações de 
Desembolso nºs 37 a 47 e os processos de aquisições de bens, contratação de 
obras e serviços de consultoria, efetuadas pelo Executor durante o período de 
1.1.2012 a 31.12.2012 e aqueles com pendências de exercícios anteriores. O exame 
incluiu a verificação da razoabilidade desses processos e da validade e da 
elegibilidade das despesas submetidas por meio de justificativas de desembolso do 
referido período.  

84. 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.  

85. A auditoria realizada incluiu o exame, baseado em provas seletivas 
da evidência que respalda os processos de seleção e contratação de bens, obras e 
serviços, os valores e as informações referentes às solicitações de desembolso 
apresentadas, que fazem parte da demonstração de recursos recebidos e 
desembolsos efetuados, bem como de investimentos acumulados referentes ao 
período examinado.  
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86. Em nossa opinião, os processos de aquisições e contratação de 
obras, bens e serviços foram realizados em conformidade com as normas aplicáveis, 
e a documentação comprobatória das despesas efetuadas correspondentes às 
solicitações de desembolso do período sob exame foram razoavelmente 
apresentadas e estão representadas por despesas válidas e elegíveis para o 
Programa, com exceção das falhas apontadas nos parágrafos 212 e 213 deste 
Relatório.  

 

Brasília, 19 de abril de 2013. 

 
 

Auro Shiguenari Yoshida 

Auditor de Controle Externo 

Mat. 1317-0 

 

José Higino de Souza 

Auditor de Controle Externo 

Mat. 662-9 
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Relatório de Auditoria e do Sistema de Controle Interno 
 

 

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

 

 

 

87. Procedemos à auditoria da Demonstração de Fluxo de Caixa e da 
Demonstração de Investimentos Acumulados, referentes ao ano encerrado em 
31.12.2012, do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal, financiado com 
recursos provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento, referente ao 
Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR, e do aporte local do Governo do Distrito 
Federal, executado pela Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal, e 
emitimos nossos relatórios correspondentes aos mesmos. 

88. Realizamos nossa auditoria de acordo com as normas e 
procedimentos de auditoria governamental, emitidas pela Organização Internacional 
das Entidades Superiores de Fiscalização – INTOSAI, e com os requisitos do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, especificamente estabelecidos no Guia de 
Relatórios Financeiros e Auditoria. Essas normas requerem que planejemos e 
executemos a auditoria para obter uma certeza razoável de que as demonstrações 
financeiras estão isentas de erros significativos. 

89. A Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal é 
responsável por estabelecer e manter um sistema de controle interno do Programa 
de Transporte Urbano do Distrito Federal. A fim de cumprir essa responsabilidade, 
foram necessárias opiniões e estimativas da administração para avaliar os 
benefícios esperados e os custos relativos às políticas e aos procedimentos do 
sistema de controle interno.  Os objetivos de um sistema de controle interno são 
oferecer à administração uma segurança razoável, embora não absoluta, de que os 
ativos estão protegidos contra perdas decorrentes de usos ou disposições não 
autorizados, que as transações sejam realizadas de acordo com as autorizações da 
administração e os termos do contrato, e que sejam adequadamente registradas 
para permitir a elaboração da demonstração de recursos recebidos e desembolsos 
efetuados, bem como a demonstração de investimentos acumulados, em 
conformidade com a base de contabilidade descrita nas notas explicativas.  Devido a 
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 efetividade da elaboração e operação das políticas e dos procedimentos 
possa se deteriorar. 
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90. Ao planejar e desenvolver nossa auditoria das demonstrações 
financeiras do programa, referentes ao ano encerrado em 31.12.2012, chegou-se a 
um entendimento do sistema de controle interno vigente. No que se refere a esse 
sistema, foram analisados o desenho das políticas de controle e os procedimentos 
relevantes, bem como se os mesmos haviam sido implementados, e avaliamos o 
risco de controle para determinar nossos procedimentos de auditoria com o 
propósito de emitir uma opinião sobre as demonstrações financeiras do projeto, e 
não para proporcionar segurança sobre o sistema de controle interno, motivo pelo 
qual não expressamos nossa opinião nesse sentido. 

 

Escopo da Avaliação dos Controles Internos 

91. Esta avaliação dos controles internos teve como objetivo identificar, 
analisar e avaliar o sistema de controle interno da Unidade Especial de 
Gerenciamento do Programa - UEGP, compreendendo a concepção e o 
funcionamento do referido sistema, e sua relação com os processos operacionais, 
com o registro das operações, com os processos integrados de aquisições e 
desembolsos e com o arquivamento da documentação de suporte e a apresentação 
de informações financeiras. Esta avaliação foi feita de acordo com os critérios 
definidos pelo "Committee of Sponsoring Organizations (COSO)", os quais incluem: 
o ambiente de controle; a avaliação de riscos; os sistemas de contabilidade e de 
informações; as atividades de controle; e as atividades de monitoramento. 

92. A avaliação foi feita mediante a aplicação de procedimentos de 
auditoria, incluindo testes específicos relacionados com os pontos críticos 
identificados, procurando identificar as causas para possibilitar a apresentação de 
sugestões e recomendações tendentes a aprimorar os referidos sistemas. 

93. A avaliação do sistema de controle interno compreendeu, 
objetivamente:  

 determinar os erros ou irregularidades que poderiam acontecer;  

 verificar se o sistema atual de controles detectaria de imediato 
esses erros ou irregularidades;  

 analisar as fraquezas ou falta de controles, que possibilitam a 
existência de erros ou irregularidades, a fim de determinar a 
natureza, data e extensão dos procedimentos de auditoria, com 
vista a sugestões para o aprimoramento do sistema de controle 
interno. 

94. A revisão do Sistema de Controles Internos do Programa Transporte 
Urbano do Distrito Federal foi realizada com base nos principais processos 
relacionados a seguir: 

a) Estrutura Organizacional: 

• Procedimentos administrativos que regem as atividades e 
responsabilidades da administração financeira do projeto.  

• Níveis de autoridade e procedimentos requeridos para o 
processamento das transações financeiras.  
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• Níveis de autoridade, descrições de cargo, número e suficiência 
de habilidades do pessoal que trabalha nas diferentes áreas de 
execução do projeto. 

• Habilidade do executor para manter um quadro de pessoal 
adequado, em vista das possíveis mudanças na administração.  

• Separação de responsabilidades na administração financeira do 
projeto (atividades de tesouraria, contabilidade e relatórios 
contábeis).  

b) Sistemas de Informações: 

• Adequação dos sistemas de processamento de dados para 
produzir informações operacionais, financeiras e contábeis 
oportunas e confiáveis. 

• Capacidade da área de processamento de dados para registrar 
e manter informações adequadas sobre a documentação 
comprobatória das solicitações de desembolso. 

• Capacidade do sistema financeiro e contábil para verificar, 
controlar e acompanhar todas as fontes e usos de fundos 
relacionados ao projeto, incluindo as transações do fundo rotativo 
relacionado com o financiamento do Banco.  

• Capacidade do sistema financeiro e contábil para cumprir os 
requisitos do Banco, incluindo um plano específico de contas. 

• Capacidade do sistema contábil utilizado pelo executor e/ou 
pelos coexecutores para o registro das transações financeiras, 
incluindo os procedimentos para a consolidação das informações 
financeiras em projetos de execução descentralizada. 

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

96. Uma deficiência significativa é a condição na qual a concepção 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 em 
valores que poderiam ser significativos em relação às demonstrações financeiras do 
programa, e que poderiam não ser detectados oportunamente pelos funcionários 
durante o curso normal das funções que lhes foram atribuídas. 
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97. Nossas considerações sobre o sistema de controle interno não 
expõem, necessariamente, todos os assuntos do referido sistema que poderiam 
apresentar deficiências significativas e, por conseguinte, não expressam, 
obrigatoriamente, todas as condições a serem informadas. 

98. Com base em nossa análise do risco da auditoria, entretanto, 
consideramos razoável a abrangência e a significância das informações 
apresentadas. 

99. O resultado analítico da avaliação do Sistema de Controle Interno da 
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa – UEGP/PTU está registrado na 
Matriz de Revisão Analítica de Riscos e Controles do Programa, a qual integra o 
Anexo B deste Relatório.  

100. O objetivo da auditoria foi opinar sobre o grau de aderência do 
sistema de controle interno do organismo do executor e/ou coexecutores do Contrato 
nº 1957/OC-BR a cada um dos cinco componentes do modelo COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations). 

101. Para tanto, a auditoria analisou as providências adotadas pelo 
Mutuário em relação às ressalvas ao sistema de controle interno do Programa e 
constatou que os sistemas de controle interno do executor e dos coexecutores do 
Contrato nº 1957/OC-BR estão razoavelmente aderentes a cada um dos cinco 
componentes do modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations), 
apresentando, todavia, fragilidades que necessitam de providências para mitigar ou 
reduzir os riscos existentes, conforme registros do Relatório dos Auditores sobre o 
Sistema de Controle Interno - Anexo B deste Relatório e Anexo dos Relatórios de 
Auditoria emitidos nos três exercícios sob exame. 

 

I - Sistema de controle interno 

102. As providências informadas pela Unidade Especial de 
Gerenciamento do Programa – UEGP/PTU, em relação às fragilidades relevantes do 
Sistema de Controle Interno, estão registradas no Anexo B - Matriz de Revisão 
Analítica de Riscos e Controles do Programa, integrante deste Relatório.  

103. Os resultados da avaliação desta auditoria quanto a essas 
providências, relativas às condições significativas sobre o sistema de controle 
interno para a execução do projeto, bem como os achados de auditoria também  
estão relatados no mesmo anexo retrocitado. Uma visualização gráfica desses riscos 
é apresentada na tabela a seguir: 
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104. Em síntese, apesar de o BID, em 6.12.2011, por intermédio da CBR-
3944/2011, ter recomendado ao Mutuário “envidar esforços no sentido de aprimorar 
seus processos de trabalho, com vistas a eliminar/minimizar a ocorrência de falhas e 
impropriedades detectadas pelos auditores, que já foram objeto de menção em 
relatório de auditoria anterior”, ainda remanesceram fragilidades neste exercício, 
pendentes de providências complementares para minimização de riscos ao 
programa. 

105. As recomendações registradas a seguir poderiam, no entendimento 
da equipe, contribuir com a melhoria dos processos examinados, conforme exigido 
pelas normas internacionais de auditoria financeira, com vistas a tornar a gestão 
mais eficiente e com menor risco de comprometimento das atividades da gestão e 
dos objetivos do Programa.  

AVALIAÇÃO DOS 

CONTROLES INTERNOS

R01:
Falta de gestão do risco e de estrutura adequada de controle interno prejudicar o andamento

ou a conclusão dos objetivos e metas do programa.
1,50 2,00 3,00 0,25 88%

R02:

Eventuais denúncias e/ou reclamações não tratadas comprometer a execução do contrato

por falta de monitoramento.
0,00 2,00 3,00 0,00 100%

R03:

Funcionário não agir de acordo com os padrões de conduta e comportamento esperados ou

de acordo com as políticas e procedimentos recomendados.
0,00 2,00 2,00 0,00 100%

R04:

Descumprimento de recomendações anteriores de auditoria ou do BID comprometerem a

execução do contrato.
6,00 2,00 3,00 1,00 50%

R05:

Existência de situações críticas  nos locais de execução física dos projetos comprometerem 

a execução do contrato.
6,00 2,00 3,00 1,00 50%

R06:
Objetivos previstos não serem atingidos e/ou atingimento de objetivos imprevistos.

6,00 2,00 3,00 1,00 50%

R07:
Execução de rotinas e procedimentos não padronizados/ desordenados e/ou em desacordo 

com as definições do BID/Unidade de Gerenciamento do Projeto 
2,40 2,00 3,00 0,40 80%

R08:

Registros, produção,  utilização e divulgação de informações do programa por pessoas não 

autorizadas.
0,33 1,00 1,00 0,33 83%

R09:

Programa ter transações críticas de um processo autorizadas por uma única pessoa  por 

falta de revisão e supervisão.
4,00 2,00 3,00 0,67 67%

R10:

Ausência ou inadequação de divulgação de informações críticas do negócio (não tempestiva, 

irrelevante e/ou inexata) a respeito do programa.
0,29 1,00 2,00 0,14 93%

R11:
Estrutura inadequada para elaboração dos registros e demonstrações contábeis prejudicar a 

fidedignidade das informações contábeis do programa
0,00 2,00 3,00 0,00 100%

R12:

Falta de monitoramento dos indicadores de desempenho comprometer o atingimento dos 

objetivos e metas do Programa.
2,00 2,00 2,00 0,50 75%

R13:
Os registros contábeis e relatórios emitidos não refletirem a execução orçamentária,

financeira e contábil do programa.
0,33 1,00 3,00 0,11 94%

R14: Atrasos no fechamento das  demonstrações  contábeis. 3,00 1,00 3,00 1,00 50%

R15:
Descontrole dos saldos de recursos decorrentes da ausência ou incorreção dos registros de 

pagamentos.
0,00 1,00 3,00 0,00 100%

R16:
Aprovação e contabilização de despesas com projetos cuja natureza de gasto não possui

verba disponível no Contrato
0,00 1,00 3,00 0,00 100%

R18:
Solicitações de reposição do fundo rotativo não acompanharem as necessidades do 

programa, ou não terem a documentação comprobatória,  prejudicando o seu andamento e 
0,00 2,00 3,00 0,00 100%

R19: Realização de desembolsos divergentes com o orçamento aprovado.
1,00 2,00 2,00 0,25 88%

R20:

Descontrole dos saldos de recursos decorrentes da ausência ou incorreção dos registros de 

pagamentos.
0,00 2,00 3,00 0,00 100%

R21:

Pagamentos a fornecedores não cadastrados ou homologados,  em desacordo com o 

contrato de empréstimo.
0,00 1,00 3,00 0,00 100%

R22: Pagamentos indevidos ou duplicados aos fornecedores.
4,50 3,00 3,00 0,50 75%

R23:

Falhas na contratação de fornecedores impedirem ou prejudicarem a tempestividade e a 

qualidade das aquisições de acordo com o  Plano de Aquisições, comprometendo o  

atingimento dos objetivos do programa.

0,00 3,00 3,00 0,00 100%

R24:

Aquisições necessárias ao programa não dispor de verba orçamentária para sua 

implementação, prejudicando a execução do programa.
6,00 2,00 3,00 1,00 50%

R25: Aquisições desnecessárias ou não relacionadas ao objeto do programa.
0,00 1,00 3,00 0,00 100%

R26:

Compras em desacordo com os procedimentos licitatórios exigidos pelo BID, no contrato de 

empréstimo.
0,00 1,00 3,00 0,00 100%

R27:

Recebimento de materiais e/ou serviços em desacordo com a especificação licitada/plano 

de aquisições e/ou em desacordo com os procedimento contábeis, orçamentários ou 

financeiros previstos no empréstimo.

6,00 3,00 3,00 0,67 67%

R28:
Programa não dispor dos recursos tecnológicos adequados para o atingimento de seus 

objetivos.
0,00 1,00 3,00 0,00 100%

R29:
O sistema de TI não assegurar a integridade e a confidencialidade das informações do 

programa, bem como trazer riscos de prejuízos ao programa por riscos de TI.
0,00 2,00 3,00 0,00 100%

2) Os riscos e controles relativos a avaliação de resultados e outros aspectos não incluídos no Termo de Referência desta 
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106. O resultado da análise no último exercício evidenciou que as 
seguintes fragilidades ainda estavam pendentes de providências:  

C2 - Não há documentos e/ou atividades específicas de avaliação de risco 
formalmente registradas na UEGP, em desacordo com as melhores práticas de 
um bom sistema de controle interno, que recomendam a existência de plano 
de identificação, avaliação e monitoramento de riscos do programa, conforme 
preconizado na metodologia COSO, e diretrizes da norma técnica da ABNT ISO 
31.000, em especial itens: 1 - Gestão de Riscos - Princípios e Diretrizes, 2.6 - 
Plano de Gestão de Riscos, 3 - Princípios, e) A gestão de riscos é sistemática, 
estruturada e oportuna; e 5.5.3 - Preparando e Implementando planos para 
tratamento de riscos. 

Recomendação: À UEGP/PTU implementar plano de avaliação e monitoramento de 
riscos do programa, de forma a mitigar ou reduzir  os riscos de comprometimento 
dos resultados das ações do Programa. 

 

C9 - Mecanismos insuficientes para providenciar o saneamento de todas as 
falhas apontadas nas auditorias anteriores do Programa e/ou pelo BID. 

Recomendação: À UEGP/PTU implementar mecanismos eficazes de tratamento e 
monitoramento de falhas e pendências apontadas pelo BID e por órgãos externos e 
internos de controle e de auditoria. 

 

C10 - Insuficiência de mecanismos de monitoramento da segurança e da 
qualidade das instalações e da execução física do programa, principalmente 
relativas às falhas na sinalização das pistas bem como na colocação das 
proteções laterais (defensas metálicas) e deficiência da sinalização do 
estreitamento da pista da EPTG, as quais comprometem a segurança dos 
usuários. 

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

 

C11 – Fragilidades nos mecanismos de monitoramento das ações e resultados 
do Programa/Projeto 

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

 

C13 - Fragilidades nos processos existentes tanto administrativos de 
comprovação de despesas como os técnicos de recebimento das aquisições. 



 

  Tribunal de Contas do Distrito Federal 

 

 

 Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis do Contrato de Empréstimo BID nº 1957/OC-BR – Exercício 2012                                                                                            

 40 

Recomendação: Implementar medidas para normatização do controle e 
arquivamento dos processos de comprovação de despesas do Programa, bem como 
revisar as normas sobre recebimento de bens e serviços de engenharia e de 
consultoria de forma a assegurar a quantidade e a qualidade das aquisições 
adquiridas e recebidas pelo Programa (vide C22). 

 

C18 - Fragilidade nos procedimentos de contabilização das despesas do 
programa, em especial quanto ao processo de revisão de lançamentos. 

Recomendação: À UEGP/PTU elaborar rotinas prévias dos fluxos de procedimentos 
dos registros contábeis, fortalecendo principalmente os mecanismos de revisão de 
lançamentos para evitar erros recorrentes de cálculos e lançamentos de registros. 

 

C22 – Fragilidade da estrutura ou da equipe de Controle Interno ou Compliance 
do Programa. 

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

 

C24 - Fragilidade das políticas e procedimentos operacionais do processo de 
investimento e alocação de recursos do Programa. 

Recomendação: À UEGP alertar a Secretaria de Transporte, Casa Civil e a 
Secretaria de Planejamento e Orçamento sobre os compromissos contratuais de  
investimentos previstos no Programa, bem como das possíveis consequências da 
falta de aporte dos recursos de contrapartida por parte do Mutuário. 

 

C25 - Fragilidades no sistema de acompanhamento físico/financeiro da obra e 
aprovação da medição de serviços e guarda da documentação de suporte. 

Recomendação: À UEGP implementar a recomendação proposta no item C22. 

 

C26 – Ausência de normatização interna de procedimentos específicos de 
alteração do plano de contas, captura e processamento de transações 
contábeis, aprovação de lançamentos não padrões, conciliações, fechamento 
contábil, preparação e emissão de relatórios financeiros e manutenção de 
parâmetros dos sistemas. 

Recomendação:  

a) À UEGP implementar normatização dos procedimentos contábeis a serem 
adotados pelas Unidades de Gerenciamento central e locais,  principalmente 
quanto à forma e  prazos de contabilização; e 
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b) promover treinamento para os responsáveis das UGLs, de forma a assegurar 
principalmente a precisão e tempestividade dos registros contábeis do 
Programa, de acordo com o regime de caixa exigido pelo Contrato de 
Empréstimo.  

 

C27 e C32 - A ocorrência de várias irregularidades na execução das obras em 
2009, 2010, 2011 e 2012 evidencia a necessidade de aperfeiçoamento da 
política de segregação de funções do Programa, principalmente na fiscalização 
e recebimento de obras e serviços de engenharia e nos processos de revisão 
de cálculos. 

Recomendação: À UEGP implementar a recomendação proposta no item C22. 

 

C37 – inadequados procedimentos contábeis dos coexecutores para o registro 
das transações financeiras, relativos ao fornecimento de dados tempestivos à 
UEGP, para  consolidação das informações financeiras. 

Recomendação: À UEGP implementar a recomendação proposta no item C26. 

 

C43 – Mecanismos insuficientes para verificação da aderência das ações e dos 
produtos do Programa aos objetivos propostos. 

Recomendação: À UEGP implementar a recomendação proposta no item C2. 

 

C49 - Falta de realização de conciliação bancária dos recursos internalizados 
no Brasil pela ST/DF devido à ausência de acesso à movimentação da conta 
pela UEGP/PTU, provocando a existência de saldos que não se conciliam com 
os movimentos ocorridos no exercício, comprometendo a fidedignidade dos 
demonstrativos financeiros do Programa. 

Recomendação: 

a) à Secretaria de Fazenda encaminhar mensalmente  à UEGP/PTU cópia dos 
extratos da conta bancária e da conciliação bancária da conta 100-0166799, com o 
objetivo de viabilizar a gestão financeira do fluxo de caixa do Programa, bem como a 
elaboração dos demonstrativos financeiros contratuais por parte da UEGP/PTU; 
b) à UEGP/PTU realizar a conciliação das contas bancárias em reais, conferindo os 
valores aprovados para desembolso e os efetivamente debitados em conta. 
 

C54 - Ausência de cronograma formal para fechamento contábil, devidamente 
divulgado, contemplando: a) informações necessárias para o fechamento; b) 
responsáveis pelo fornecimento de cada informação em cada área de origem; 
c) responsável pela contabilidade para tratamento e análise da informação; d) 
prazo para fornecimento das informações; e) prazo para o encerramento da 
análise contábil e preparação dos demonstrativos; f) mecanismos de 
acompanhamento do andamento das atividades, considerando os prazos 
estabelecidos; 



 

  Tribunal de Contas do Distrito Federal 

 

 

 Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis do Contrato de Empréstimo BID nº 1957/OC-BR – Exercício 2012                                                                                            

 42 

Recomendação: Recomendar à UEGP/PTU formalizar o cronograma para 
elaboração dos demonstrativos financeiros do Programa, devendo conter, se 
possível, os seguintes elementos: 

a) informações necessárias para o fechamento; 
b) responsáveis pelo fornecimento de cada informação em cada área de origem; 
c) responsável pela contabilidade para tratamento e análise da informação; 
d) prazo para fornecimento das informações; 
e) prazo para o encerramento da análise contábil e preparação dos demonstrativos; 
f) mecanismos de acompanhamento do andamento das atividades, considerando 
os prazos estabelecidos. 
 

C72 - Falta de controle adequado do Mutuário sobre o comprometimento do 
orçamento com os processos de aquisição já iniciados, de forma a evitar a 
insuficiência orçamentária e financeira, como o ocorrido em obras financiadas 
pelo Programa. 

Recomendação: À UEGP, implementar a recomendação proposta no item C24. 

 

C78 - O Sistema que faz os pagamentos do programa (Siggo) não possui 
mecanismos adequados de bloqueio automático da inclusão de notas fiscais 
em duplicidade. 

Recomendação: À Secretaria de Fazenda identificar as eventuais vulnerabilidades 
do Siggo quanto à possibilidade de ocorrência de pagamento em duplicidade de 
notas fiscais e faturas de bens e serviços e adotar as providências cabíveis no 
sentido de impedir esse tipo de ocorrência, por intermédio dos devidos bloqueios no 
sistema. 

 

C92 / C97 - Controles inadequados sobre o recebimento de materiais e/ou 
serviços: diversas falhas na execução de contratos relativas ao recebimento 
de obras e serviços em desacordo com a qualidade e a quantidade previstas 
nos projetos básicos e executivos, bem como com atrasos na entrega de 
produtos, evidenciando a fragilidade do atual sistema de fiscalização de 
contratos do Programa 

Recomendação:  

a) à UEGP implementar a recomendação proposta no item C22; 
b) à ST  adotar providências para apuração das responsabilidades pelas falhas e 
irregularidadess no âmbito de sua alçada; 
c) comunicar as irregularidades à Corregedoria Geral da Secretaria de 
Transparência e Controle para adoção das providências cabíveis junto aos demais 
órgãos do Distrito Federal. 
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Sobre a análise de pendências do exercício anterior 
 

107.  Cabe ressaltar que, por intermédio da CBR-4197/2012, o BID se 
manifestou sobre as demonstrações financeiras do exercício anterior, considerando 
como cumprido o requisito contratual quanto à apresentação do Relatório de 
Auditoria das contas do Projeto, recomendando, porém, à UEGP/PTU: 

“fornecer esclarecimentos sobre item 43/a.b.c.d.e.f; 
Esclarecer despesas pagas em 2011 e não registradas na contabilidade de 
2011, fls. 70 item 88; 
Esclarecer Anexo A; 
Esclarecer ressalvas as FLs 58 e 59” 
“Ademais, reiteramos a solicitação no sentido de que no próximo relatório de 
auditoria seja apresentada a “Guia de Revisão de demonstrações 
Financeiras Auditadas”, requerida nas “Guias de Relatórios Financeiros e 
Auditoria Externa das Operações Financiadas pelo BID - Dezembro de 
2009.” 
 

108. Quanto à última exigência relativa ao preenchimento da guia, de 
acordo com o Anexo I da Guias de Relatórios Financeiros e Auditoria Externa das 
Operações Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, há 
exigência de a UEGP/PTU, MAE - Máxima Autoridade Executiva da Entidade ou da 
Unidade Executora do Projeto, emitir duas cartas na auditoria, sendo a primeira 
destinada ao Auditor e a segunda dirigida ao BID, encaminhando o Relatório de 
Auditoria e respectivas demonstrações auditadas junto com a citada carta,  também 
conhecida como Carta de Gerência. Integra esta carta como anexo o documento 
solicitado pelo BID, conforme modelo à página 50/55 da retrocitada guia. Tal 
procedimento deve ser cumprido pela UEGP após a conclusão da auditoria. 

109. Quanto aos esclarecimentos e providências da UEGP/PTU, relativos 
aos itens 43, (a), (b), (c), (d) e (f), e sobre despesas pagas em 2011 e não 
registradas na contabilidade de 2011, fl. 70, item 88 do Relatório do exercício 
anterior, os comentários da auditoria estão registrados nos parágrafos 73 e 136 a 
143 deste relatório. 

110. Quanto aos esclarecimentos e providências da UEGP/PTU relativos 
sistema de controle interno – (Anexo A do Relatório do exercício anterior), estes 
estão comentados de forma analítica no Anexo B deste Relatório, onde é registrada 
ainda a revisão analítica de controles internos do Programa, incluindo a avaliação da 
auditoria. As fragilidades dos controles que, no entendimento desta auditoria, 
permaneceram pendentes de saneamento nas demonstrações financeiras de 2012, 
estão comentadas nos parágrafos 103 a 107 deste relatório. 

111. Quanto aos esclarecimentos sobre as ressalvas às fls. 58 e 59 do 
Relatório do exercício anterior, os esclarecimentos e providências da UEGP estão 
analisados no parágrafo 214, relativo às pendências de processos de aquisições.  

112. Além dos itens apontados pelo BID, no entendimento desta 
auditoria, foram analisadas as providências a correção das falhas relativas às obras 
e serviços de engenharia, apontadas nos relatórios de auditoria dos exercícios 
anteriores, haja vista que tais correções, além serem necessárias para darem 
cumprimento às normas aplicáveis às aquisições e normas contratuais do Programa, 
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são essenciais para o atingimento dos resultados previstos no Programa, conforme 
registrado no  Anexo C e parágrafo 213 e 214 deste relatório.  

 

II - Cumprimento de normas contábeis 

113. Os resultados das auditorias realizadas nos exercícios de 2009, 
2010 e 2011 apresentaram falhas de contabilização das despesas do Programa, que 
dizem respeito à inobservância de normas internacionais e contratuais sobre a forma 
e os critérios de elaboração e consolidação dos registros e valores dos 
demonstrativos.  

114. Conforme parecer emitido no exercício anterior, deixaram de ser 
devidamente contabilizadas bem como informadas nas Notas Explicativas as 
seguintes informações:  

 

a) Achado: Falta de registro do valor da contrapartida do Mutuário nas faturas 
da construtora CONTARP ENGENHARIA LTDA, responsável pela construção 
do terminal de Ceilândia – Setor O, no total de R$ 1.597.745,98, oriundos da 
Fatura nº 372, de 9.11.2011, no valor de R$ 403.012,56, relativo às obras e 
serviços executados no período de 21.9 a 20.10; da Fatura nº 381, de 5.12.2011, 
no valor de R$ 567.609,87, relativo às obras e serviços executados no período 
de  21.10 a 20.11; e da Fatura nº 393, de 20.12.2011, no valor de R$ 627.123,55, 
relativo às obras e serviços executados no período de  21.11 a 20.12. Os 
Pedidos de Desembolsos encaminhados em 2011 e os pedidos pendentes de 
comprovação/justificação perante o BID, informados nos Demonstrativos 
Contábeis elaborados pelo Mutuário, não incluíram os citados valores 
faturados e pagos no exercício de 2011, em desacordo com o regime de caixa. 

115. Providências da UEGP/PTU: A UEGP informou que as justificativas 
e providências foram apresentadas na Justificativa do Fundo Rotativo nº 40, enviada 
ao BID em 27.4.2012.  

116. Análise da Auditoria: Conforme Solicitação de Desembolso nº 40 e 
respectiva documentação anexa, foram saneadas as omissões de informações do 
exercício anterior.  

117. Recomendações: Não há. 

 

118. b) Achado: Falta de registro do valor da contrapartida do 
Mutuário nas faturas pagas da empresa CONCREMAT, responsável pela 
supervisão das Obras de Adequação Viária da Rodovia DF-085 EPTG, lotes 1 e 
2, no total de R$15.231,26, relativos às Faturas de nº 5090, 5091 e 5177. 

119. Providências da UEGP/PTU: A UEGP informou que as faturas de 
nº 5090 e nº 5091 foram apresentadas na Justificativa do Fundo Rotativo nº 37, 
enviada ao BID em 26/1/2012.  

120. Análise da Auditoria: Conforme Solicitação de Desembolso nº 37 e 
respectiva documentação analisada, foram saneadas as omissões de informações 
do exercício anterior.  
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121. Recomendações: Não há. 

 

122. c) Achado: Falta de informação adequada nas demonstrações 
contábeis e de esclarecimento nas Notas Explicativas sobre a incerteza 
envolvendo o fato apontado no parágrafo 45, cujo desfecho poderá afetar 
significativamente a posição patrimonial e financeira do Programa, bem como 
o resultado das suas operações nos exercícios encerrados, no exercício sob 
exame e nos próximos; 

123. Providências da UEGP/PTU: A UEGP informou ter apresentado 
informações à STC sobre os questionamentos oriundos da Decisão TCDF 
5476/2011 e também ao BID, por meio do Of 034/2012-UEGP/ST. 

124. Análise da Auditoria: A ressalva era relativa às notas explicativas 
das demonstrações financeiras do exercício de 2011, já auditadas e encaminhadas 
ao BID, portanto o fato está consumado, conforme parágrafo de ênfase registrado no 
relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras do exercício 
anterior: 

“Chamamos a atenção para o fato da fiscalização das obras e 
serviços de engenharia pelo Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, em 2012, ter constatado irregularidades na 
contratação, execução e pagamento de obras e serviços da 
Linha Verde – Adequação Viária da EPTG (lotes 1 e 2) 
executados e pagos nos exercícios financeiros de 2009 e  
2010, conforme registro no Anexo B – Relatório de Fiscalização 
de Obras e Serviços de Engenharia, de forma geral 
decorrentes de a) soluções de engenharia adotadas nas obras 
sem os devidos estudos que comprovem a sua adequação 
técnica e econômica; b) falhas de medições e pagamentos que 
desconsideram os parâmetros estabelecidos no projeto 
executivo e nas normas técnicas vigentes; c) grandes 
discrepâncias entre os quantitativos projetados e executados 
de alguns serviços sem as devidas comprovações e 
justificativas;e d) preços de serviços com valores inadequados 
em relação aos de mercado ou com previsão de insumos que 
não foram efetivamente aplicados”. O total desses prejuízos e 
os eventuais valores a serem deduzidos dos Demonstrativos 
Contábeis do Programa de Transporte Urbano do Distrito 
Federal, financiado pelo Contrato de Empréstimo BID nº 
1957/OC-BR, dependem da apuração ora realizada pela 
Secretaria de Transparência e Controle – STC do Governo do 
Distrito Federal, por intermédio dos Processos Administrativos 
nº 480.000.006/2012 e 480.000.007/2012, cumprindo 
determinação do Órgão de Controle Externo da Administração 
Pública Distrital, Tribunal de Contas do Distrito Federal, 
proferida no âmbito da  Decisão TCDF nº  5.476/2011, no 
seguinte teor:  “II - determinar à Secretaria de Estado de 
Transportes - ST (UGP) que: a) retenha, com fulcro no artigo 
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198 do RI/TCDF, quaisquer valores ainda pendentes de 
pagamento nos contratos AC 001/09-ST e AC 002/09-ST, bem 
como das correspondentes garantias contratuais estabelecidas, 
até que se apure definitivamente os valores dos prejuízos a 
serem ressarcidos ao erário; b) exija do consórcio executor, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a imediata correção de todas 
as falhas e os problemas identificados na obra, inclusive: b.1) 
os defeitos nos pavimentos rígido e flexível relacionados nos 
laudos da auditoria (PT III e PT IV); b.2) os erros de 
concordância transversal nos pavimentos flexível e rígido; b.3) 
a selagem de todas as juntas de dilatação do pavimento rígido 
conforme o estabelecido em norma; III - determinar ao 
Departamento de Estradas de Rodagem – DER/DF (UGL) que 
informe a esta Corte, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o 
andamento de suas ações para ultimar a conclusão de todas 
as obras da Linha Verde, em especial aquelas referentes a: a) 
drenagem pluvial; b) sinalizações horizontal e vertical; c) 
contenção de taludes mediante o plantio de gramas; d) 
alargamento dos viadutos das vias expressas sul e norte; e) 
paradas de ônibus e estações de transferência, a fim de 
colocar em uso o corredor exclusivo de ônibus, sob pena de 
comprometer a efetividade do programa; f) implantação da 
ciclovia; IV - determinar à Secretaria de Transparência e 
Controle – STC que, à vista do que prescreve o artigo 80, 
inciso VI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, empreenda os 
levantamentos mencionados nos §§ 193, 214, 228, 244, 255, 
267, 278 e 303 do Relatório de Fiscalização de Obras e 
Serviços de Engenharia relativos ao Contrato de Empréstimo 
1957/OC-BR, produzido pelo Núcleo de Fiscalização de Obras 
e de Serviços de Engenharia da Corte, encaminhando os 
resultados a este Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias;”.  
Como esta Decisão está em fase de realização de inspeção e  
acompanhamento pelo TCDF no âmbito do Processo nº 
31531/2010, e  tal fato  traz 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, configura-se, assim, 
nos termos na NBC TA 706, emitida pelo Conselho Federal de 
Contabilidade,   incerteza relevante,  cujo desfecho poderá 
afetar a posição patrimonial e financeira do Programa com 
reflexos na consistência e fidedignidade dos Demonstrativos 
Contábeis, bem como na eficiência, na eficácia e na efetividade 
do Programa.”  

 

125. Contudo, nas demonstrações financeiras do exercício de 2012, 
houve a inclusão das informações relativas à incerteza causada pelas falhas e 
irregularidades constatadas pelo TCDF, objeto da Decisão TCDF 5476/2011 e 
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720/2013, evidenciando que a causa da omissão das informações em notas 
explicativas  foi tratada pela UEGP. Portanto, considera-se sanada tal pendência. 

 

126. d) Achado: Falta de informação adequada nas Demonstrações 
Contábeis e de esclarecimento nas Notas Explicativas sobre Ajustes 
realizados na Demonstração de Fluxos de Caixa relativa ao exercício anterior. 

127. Providências da UEGP/PTU: A respeito das Notas Explicativas, a 
UEGP solicitou orientação do Banco sobre como proceder.  

128. Análise da Auditoria: A ressalva era relativa às notas explicativas 
das demonstrações financeiras do exercício de 2011, já auditadas e encaminhadas 
ao BID, portanto o fato está consumado. Contudo, no item 10 das notas explicativas 
das demonstrações financeiras do exercício de 2012, constam informações sobre os 
ajustes ocorridos em 2012 relativos aos exercícios anteriores, sanando a falha 
apontada no demonstrativo ora auditado.  

129. Recomendações: Não há. 

 

130. e) Achado: Falta de memória de cálculo contendo a 
individualização e detalhamento dos cálculos dos rendimentos de aplicações 
financeiras e de variações cambiais que permita identificar a origem dos 
valores registrados na conta operativa em reais do Programa. 

131. Providências da UEGP/PTU: Informou que os extratos iriam constar 
dos próximos demonstrativos. 

132. Análise da Auditoria: A ressalva era relativa às notas explicativas 
das demonstrações financeiras do exercício de 2011, já auditadas e encaminhadas 
ao BID, portanto o fato está consumado. Nas demonstrações sob exame (exercício 
2012), a UEGP apresentou demonstrativo de conciliação bancária, conforme 
PT47_Conciliação Bancária. Portanto, considera-se sanada tal recomendação. 

133. Recomendações: Não há. 

 

134. f) Achado: Não implementação das correções recomendadas 
pela Auditoria anterior, a saber: Divergência no montante de US$ 2.945,65 
referente a equivoco no valor da taxa de câmbio utilizada para conversão em 
dólares do montante da NF nº 89 – Consórcio Mendes Júnior/Serveng/CR 
Almeida (Solicitação de Desembolso nº 16), que resultará na diminuição dos 
recursos aplicados; 

135. Providências da UEGP/PTU: Informou que ainda foi impossível fazer 
a correção no exercício de 2012, porque não houve pagamento ao consórcio. 

136. Análise da Auditoria: Conforme relata a própria UEGP, ainda não 
houve a correção da referida ressalva, razão pela qual reitera-se a recomendação. 

137. Recomendações: Providenciar a correção da divergência no 
montante de US$ 2.945,65 referente a equivoco no valor da taxa de câmbio utilizada 
para conversão em dólares do montante da NF nº 89 – Consórcio Mendes 
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Júnior/Serveng/CR Almeida (Solicitação de Desembolso nº 16), que resultará na 
diminuição dos recursos aplicados. 

 

138. g) Não implementação das correções recomendadas pela 
Auditoria anterior, a saber: Incorreção no Atestado de Execução de nº 26/2010 
– UGP, que se refere à 13ª medição Lt 2 e não a de nº 12 – Lt 2 do Consórcio 
Mendes JR/Serveng/CR Almeida – Processo nº 90.000068/10. 

139. Providências da UEGP/PTU: Informou que ainda foi impossível 
fazer a correção no exercício de 2012, e que atualmente a correção do referido 
atestado encontra-se aguardando despacho da UGL/DER/DF com a correção. 

140. Análise da Auditoria: Conforme relata a própria UEGP, ainda não 
houve a correção da referida ressalva, razão pela qual é reiterada a recomendação. 

141. Recomendações: Providenciar a correção do Atestado de 
Execução de nº 26/2010 – UGP, que se refere à 13ª medição Lt 2 e não a de nº 12 – 
Lt 2 do Consórcio Mendes JR/Serveng/CR Almeida – Processo nº 90.000068/10. 
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III - Cumprimento das cláusulas contratuais de caráter contábil e 
financeiro do Programa 
 

142. Achado: A Secretaria de Estado de Transportes do Distrito 
Federal cumpriu, em todos os seus aspectos substanciais, as cláusulas 
contratuais de caráter contábil e financeiro do Contrato de Empréstimo nº 
1957/OC-BR do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal, bem como 
as leis e os regulamentos aplicáveis, além das diversas normas operacionais 
do Programa, exceto quanto à Cláusula 1.04 das Disposições Especiais e 
Artigo 6.04 das Normas Gerais, conforme registro na Análise do Cumprimento 
das Cláusulas Contratuais, documento integrante deste Relatório. Artigo 6.04 
Recursos Adicionais de 2011- O Mutuário apresentou em 31.1.2011 os valores 
referentes à contrapartida local (previsão orçamentária) para o exercício de 
2011. O Banco considerou que o documento atendia aos requisitos do Artigo 
6.04(b), dando por cumprida a obrigação contratual. Após análise dos 
processos de aquisição e fiscalização das obras em andamento, constatou-se 
que o Mutuário está com obras paradas do terminal de passageiros de 
Ceilândia – Setor O, e licitadas e contratadas, mas não iniciadas, as obras 
relativas aos dois terminais de Santa Maria. As três obras encontram-se 
paradas por falta de recursos orçamentários e financeiros do Mutuário. 

143. No exercício anterior, no tocante à falta de aporte de recursos da 
contrapartida em obras paralisadas de terminais de ônibus, os parágrafos 260/282 
do Relatório do Auditor Independente (2011) informaram a situação constatada em 
abril/2012 pela auditoria, in verbis: 

“TERMINAIS DE PASSAGEIROS DE CEILÂNDIA – “SETOR O”, SANTA MARIA 
QUADRA AC 119 e QUADRA AC 401. 
261. ACHADO 01 – As obras dos três terminais de passageiros estavam paradas 
no momento da visita. O terminal de Ceilândia devido à falta de orçamento e de 
pagamento por parte da Secretaria de Transportes, e os dois terminais de Santa 
Maria não iniciadas as obras por falta de orçamento, apesar de estarem 
contratadas desde dez/2009.  
262. Conforme se constatou nos autos da concorrência 002/2009 – ST, o objeto 
era a contratação de empresa especializada para a execução de obras de 
construção de terminais de passageiros de ônibus urbanos no Distrito Federal, 
incluindo a execução dos respectivos projetos executivos, nas seguintes 
localidades: (a) Lote 01 - Setor “O” Norte - Ceilândia; (b) Lote 02 - Quadra AC 119 
de Santa Maria, e (c) Lote 03 - Quadra AC 401 de Santa Maria. 
263. Todavia, desde a celebração contratual ocorrida no final de 2009, iniciou-se 
longo período de discussão sobre as fontes de recursos que custeariam as obras 
do terminal. Após cerca de um ano e meio depois de assinados os três contratos 
para execução das obras dos terminais de Ceilândia e os dois de Santa Maria, as 
obras permaneceram paradas, recebendo continuidade no segundo semestre de 
2011 apenas o terminal de Ceilândia, em atendimento à Ordem de Serviço 
assinada pelo Governador e pelo Vice-Governador do Distrito Federal, em 
19/8/2011. 
 
TERMINAL DE CEILÂNDIA 
264. As obras estavam paralisadas no momento da visita, tendo o encarregado da 
empresa informado que a paralisação começou no início do mês de abril/2012, 
estando as obras paradas há cerca de 15 dias. 
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265. Apenas seis empregados terminavam alguns serviços de serralheria para que 
a obra seja parada de vez até a construtora voltar a receber pagamento da 
Secretaria. 
266. As fotos a seguir apresentam a situação na data da visita desta auditoria: 

 

 

 

267. Critério: De acordo com o primeiro cronograma previsto no contrato original, o 
terminal já deveria estar pronto há mais de um ano.  
268. Porém, conforme ora constatado, as obras estão paradas desde o dia 2 de 
abril de 2012, conforme Ofício da construtora CONTARP ENGENHARIA LTDA 
dirigido à Secretaria de Transportes, que informou estar tentando obter recursos 
orçamentários junto à Secretaria de Planejamento por meio de aprovação de 
projeto de lei para adicionar recursos orçamentários ao Plano de Trabalho 
Reforma de Terminais Rodoviários – Distrito Federal.  Segundo informações da 
Secretaria de Transportes e em consulta ao Siggo, constatou-se, em 20.4.2012, 
haver apenas R$ 15.000,00 de crédito orçamentário para atender o referido 
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contrato, valor esse insuficiente frente ao compromisso assumido no valor total de 
R$ 6.480.078,29, relativo ao valor total das obras. 
269. O encarregado da construtora que estava no local informou que o último 
pagamento que a empresa teria recebido havia sido dezembro de 2011, o que 
confere com o processo de pagamento que identifica o último pagamento em 
26.12.2011, no valor de R$1.597.745,98. Em 2012, não foram identificados 
pagamentos à construtora, embora constem faturas emitidas nos meses de janeiro 
a março do corrente ano, em aberto, somando R$1.463.900,25.  
270. Causa: Deficiente planejamento orçamentário e financeiro do Distrito Federal, 
bem como contratação de despesa sem ter assegurados os recursos 
orçamentários e financeiros suficientes para fazer frente à despesa contraída. 
271. Efeito: Descumprimento contratual do Mutuário perante o BID, na medida em 
que o mesmo não está aportando todos os recursos da contrapartida a que se 
comprometeu, de acordo com o plano de aquisições e de investimento aprovado; 
atrasos na implantação do Programa e prejuízo ao erário, na medida em que 
poderá haver acréscimos aos serviços de obras contratados pela manutenção de 
canteiro de obras além do prazo necessário para conclusão das obras. 
272. Manifestação do Mutuário: Apesar da UEGP indicar engenheiro para 
acompanhar as inspeções, presenciando as visitas aos terminais de Brazlândia, 
Riacho Fundo e Ceilândia, não houve tempo hábil para solicitar formalmente as 
justificativas da UEGP/PTU, devido à necessidade de se concluir a auditoria para 
submeter ao Plenário do TCDF e enviar ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento dentro do prazo contratual assumido pelo Distrito Federal. 
273. Assim, sugere-se que a UEGP/PTU se manifeste ao receber esse relatório e 
encaminhe ao BID, junto com o Relatório aprovado pelo Plenário do TCDF, suas 
justificativas e providências adotadas para saneamento das falhas ora apontadas. 
274. Recomendação: À UEGP/PTU adotar medidas para obtenção urgente dos 
recursos orçamentários e financeiros necessários à conclusão das obras dos 
terminais de Santa Maria e de Ceilândia. 
 
TERMINAIS DE PASSAGEIROS DE SANTA MARIA QUADRA AC 119 e 
QUADRA AC 401. 
276. ACHADO 01 – Obras contratadas em 2009 para construir dois terminais de 
passageiros em Santa Maria não foram iniciadas por falta de recursos 
orçamentários. 
277. As obras foram licitadas por meio da Concorrência 002/2009 – ST, cujo objeto 
era a contratação de empresa especializada para a execução de obras de 
construção de terminais de passageiros de ônibus urbanos no Distrito Federal, 
incluindo a execução dos respectivos projetos executivos, nas seguintes 
localidades: (a) Lote 01 - Setor “O” Norte - Ceilândia; (b) Lote 02 - Quadra AC 119 
de Santa Maria, e (c) Lote 03 - Quadra AC 401 de Santa Maria. 
278. Desde a celebração contratual ocorrida no final de 2009, iniciou-se longo 
período de discussão sobre as fontes de recursos que custeariam as obras do 
terminal. Após mais de dois anos depois de assinados os dois contratos para 
execução das obras dos terminais Santa Maria, as obras sequer foram iniciadas, 
por falta de recursos orçamentários. 
279. Causa: Deficiente planejamento orçamentário e financeiro do Distrito Federal, 
bem como contratação de despesa sem ter assegurados os recursos 
orçamentários e financeiros suficientes para fazer frente à despesa contraída. 
280. Efeito: Descumprimento contratual do Mutuário perante o BID, na medida em 
que o mesmo não está aportando todos os recursos da contrapartida a que se 
comprometeu, de acordo com o plano de aquisições e de investimento aprovado; 
atrasos na implantação do Programa e prejuízo ao erário, na medida em que 
poderá haver acréscimos aos serviços de obras contratados pela manutenção de 
canteiro de obras além do prazo necessário para conclusão das obras. 
281. Manifestação do Mutuário: Apesar da UEGP indicar engenheiro para 
acompanhar as inspeções, presenciando as visitas aos terminais de Brazlândia, 
Riacho Fundo e Ceilândia, não houve tempo hábil para solicitar formalmente as 
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justificativas da UEGP/PTU, devido à necessidade de se concluir a auditoria para 
submeter ao Plenário do TCDF e enviar ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento dentro do prazo contratual assumido pelo Distrito Federal. 
Assim, sugere-se que a UEGP/PTU se manifeste ao receber esse relatório e 
encaminhe ao BID, junto com o Relatório aprovado pelo Plenário do TCDF, suas 
justificativas e providências adotadas para saneamento das falhas ora apontadas. 
282. Recomendação: À UEGP/PTU adotar medidas para obtenção urgente dos 
recursos orçamentários e financeiros necessários à conclusão das obras dos 
terminais de Santa Maria e de Ceilândia. 

 

144. Providências da UEGP/PTU: Informou que os recursos para os 
terminais são de contrapartida, não havendo recursos do BID e que a gestão 
orçamentária do Distrito Federal extrapola a gestão da UEGP. Informou ainda 
possuir controle adequado sobre os recursos do Programa e as obras em questão 
foram reprogramadas no plano de aquisições enviado ao BID. Narra ainda que as 
obras do terminal de Ceilândia estavam com 95% concluídas em dezembro de 2012 
e a do terminal de Santa Maria da Quadra 119 está em análise de projeto, para 
compatibilizar com a obra do Eixo Sul –BRT, executado pelo DER/DF. A obra do 
terminal da Quadra 401 conseguiu financiamento proveniente do BNDES, com 
previsão para início em janeiro de 2013. 

145. Análise da Auditoria: O Mutuário assumiu o compromisso 
contratual de aportar os recursos previstos no Programa, inclusive de contrapartida. 
Além do mais, foi realizada licitação e assinados dois contratos entre Distrito Federal 
e as empresas construtoras ainda em 2009, que não receberam execução física 
nem financeira até a data da visita da equipe de auditoria (terminais de Santa Maria). 
Conforme relata a própria UEGP, as obras do Terminal de Ceilândia de fato estavam 
paradas por falta de recursos na época da auditoria, mas, conforme constatação da 
auditoria, as citadas obras estavam concluídas no início de 2013, porém com 
algumas falhas na construção.  

146. Apesar de ter sido noticiada a previsão de início das obras do 
terminal de Santa Maria, Quadra 401, com financiamento do BNDES, tais obras não 
haviam sido iniciadas até o dia 14 de fevereiro de 2013, data da visita da auditoria 
ao local onde as obras contratadas deveriam estar em andamento. Desta forma, 
considera-se ainda não atendida tal recomendação, razão pela qual são reiteradas. 
As fotos a seguir evidenciam a inexistência de obras iniciadas na data da visita da 
equipe de auditoria: 
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Local previsto para execução das obras do Terminal de Santa Maria – Qd 119. 

 

Local previsto para execução das obras do Terminal de Santa Maria – Qd 401 

 

Obras do Terminal de Ceilândia – Setor O 
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147. Recomendações: À UEGP/PTU adotar medidas para readequação 
do projeto do terminal de passageiros da Quadra 119 e obtenção dos recursos 
orçamentários e financeiros necessários à conclusão das obras do terminal da 
Quadra 401 de Santa Maria, de forma a atender aos compromissos assumidos no 
âmbito do Acordo de Empréstimo nº 1957/OC-BR. 
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IV - Cumprimento das normas de aquisição e de desembolso do 
Programa 

 
No exercício de 2012 
 
Programa de Comunicação Social e Ambiental do PTU/DF 

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

149. Esta aquisição consta no Plano de Aquisições do Programa pela 
CBR 2839, fls. 3/127, dos autos. Esta aquisição teve aditivo celebrado no final de 
2012, com os mesmos valores previstos no contrato original. Contudo, nos autos do 
processo foram identificadas as seguintes constatações: 

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

das fontes de consulta e pesquisas de mercado que comprovassem a 

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

b) não consta pesquisa de mercado que demonstre a 

compatibilidade do preço previsto no edital. Consta orçamento estimado às fls. 

89/90. Um dos exemplos discrepantes é o valor do item "11. Criação e Produção de 

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

totalizando R$ 504.957,12; 

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

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

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

"filme /VT 15" / 30" / 45" / 60" o custo é de R$ 2.478,00 por unidade. No edital à fl. 

487, o valor para o item 12 "criação e produção de VT publicitário em televisão, 

passou a constar o valor de R$ 249.990,80 cada um, totalizando R$ 499.981,60. O 

valor contratado consta como valor unitário R$ 24.000,00 cada unidade, totalizando 

R$ 48.000,00 o total para esse item; 

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

assinatura, informando os seguintes valores: "comercial TV" - criação R$ 2.478,56 e 

produção R$ 250.000,00"; valor que estaria compatível com o edital; 

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

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

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

951% sobre o custo previsto no edital; 

f) o Secretário de Estado dos Transportes autorizou a celebração 

do aditivo à fl. 4163, mantendo os preços originais do contrato, condicionado às 
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providências subsequentes da UEGP no sentido de comprovar se os preços deste 

Aditivo estão em consonância com os praticados no mercado, a fim de "atender a 

orientação lançada nas cotas de aprovação do susodito Parecer nº 62/2013-

PROCAD/PGDF. Tendo em vista que o contrato expira-se nesta data não será 

possível aguardar a verificação da compatibilidade dos preços com os de mercado. 

Dessa forma, esta unidade deverá apresentar, com a máxima celeridade, a pesquisa 

de mercado para que seja possível verificar a consonância dos preços e, caso se 

faça necessário, seja celebrado outro termo aditivo para adequar eventuais 

distorções".   

g) não consta nos autos comprovação de cumprimento da 

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

página 4182.  

 

150. Portanto, conforme narrado, considera-se que não foi devidamente 
comprovado o cumprimento do disposto na Artigo 6.02 das Condições Gerais, que 
orienta a realização de aquisições com o menor preço de mercado. 

151. Manifestação da UEGP/PTU: Devido à necessidade de se concluir 
a auditoria para submeter ao Plenário do TCDF e enviar ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento dentro do prazo contratual assumido pelo Distrito Federal, sugere-
se que a UEGP/PTU manifeste-se ao receber esse relatório e encaminhe ao BID, 
junto com o Relatório aprovado pelo Plenário do TCDF, suas justificativas e as 
providências adotadas para saneamento das falhas ora apontadas.  

152. Recomendação: Informar as providências adotadas em 
cumprimento ao disposto no Parecer PGDF 1104/2009, fls. 141/153, e no Parecer do 
Secretário de Estado dos Transportes, fls. 4163, no sentido de comprovar que os 
preços deste Aditivo estão em consonância com os praticados no mercado, a fim de 
"atender a orientação lançada nas cotas de aprovação do susodito Parecer nº 
62/2013-PROCAD/PGDF”. 

 

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

153. Achado: 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. 

154. Os fiscais responsáveis pela fiscalização das obras do Terminal de 
Ceilândia emitiram o termo de recebimento provisório das obras, em 21 de janeiro de 
2013, fls. 2427/2428 daqueles autos, apontando vários serviços e obras não 
concluídas e/ou com falhas a serem corrigidas, concedendo 15 dias para correção.  

155. Em 6 de fevereiro de 2013, às fls. 2430 daqueles autos, a Comissão 
Executora, composta pelos Engenheiros José Antônio Caramori Borges e Airton 
Helio Milani, em conjunto com o representante da contratada, realizaram vistoria 
para proceder o recebimento provisório da obra e afirmaram que “tendo os serviços 
sido concluídos a contento, conforme planilha orçamentária, especificações, projetos 
e demais documentos constantes do processo da obra”. 
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156. Em 8 de fevereiro de 2013, a Comissão Executora, composta pelos 
Engenheiros José Antônio Caramori Borges e Airton Helio Milani, emitiram novo 
Termo de Recebimento Provisório, fls. 2429 daqueles autos, sem apontar quaisquer 
pendências na conclusão das obras, apesar dos inúmeros serviços e obras ainda 
não realizados ou realizados em desacordo com as especificações e normas 
aplicáveis. 

157. Seis dias depois do recebimento formal das obras pela Comissão 
Executora, em 14 de fevereiro, estes auditores estiveram no terminal. Foi constatado 
que as obras ainda não haviam sido concluídas como afirmado pelos fiscais das 
obras, e posteriormente confirmado pelos Auditores de Controle Externo do 
NFO/TCDF, conforme fotos a seguir: 

 

 
Serviços de drenagem em andamento 
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Serviços de limpeza em andamento 

158. No momento da visita, as obras estavam em andamento e o 
responsável pela empresa no local ainda estimou levar até uma semana para 
concluí-las. Segundo esse responsável pela contratada, ainda faltavam serviços de 
limpeza da obra, repintura do teto de gesso, serviços de drenagem, limpeza do pátio, 
identificação dos circuitos elétricos, dentre outros.  

159. Além disso, segundo inspeção do NFO, conforme relatado nos 
parágrafos 212 a 215, alíneas j, k, l, m, n, deste relatório, ainda foram constatadas 
as seguintes irregularidades nas obras do terminal: 

a) Falha na elaboração do Projeto Básico que originou o 
Contrato nº 20/2009-ST, referente à reforma e ampliação do terminal de ônibus da 
Ceilândia – Setor “O”, e ausência de comprovação da execução dos serviços 
“Estrutura metálica pintada – Cobertura”  e “Pav. Asfalto base 30 cm e capa 5 cm”. 
(conforme parágrafos 155 a 165 deste Relatório e  item 2.3.1 e parágrafos 196 a 
210 do Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do 
NFO/SEGECEX/TCDF, cópia no Anexo C). 

 

b) Desempenho deficiente das funções dos fiscais do Contrato 
nº 20/2009-ST, referente à reforma e ampliação do terminal de ônibus da Ceilândia 
– Setor “O”. A fiscalização não possui informações atualizadas sobre a obra, o que 
configura falha no acompanhamento e fiscalização do contrato. Não constam nos 
autos do Processo 0509-2009-ST diversos documentos, referentes a projetos, 
levantamentos de campo e ensaios técnicos, previstos nas especificações técnicas 
do contrato e que deveriam ter sido exigidos, conferidos e atestados pelos fiscais 
do contrato, conforme parágrafos 155 a 165 deste Relatório e item 2.3.2 e 
parágrafos 111 a 118 do Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de 
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Engenharia do NFO/TCDF, cópia no Anexo C deste Relatório; 

 

c) execução de serviços em desacordo com especificações 
técnicas. Contrato nº 20/2009-ST, referente à reforma e ampliação do terminal de 
ônibus da Ceilândia – Setor “O”. Falhas no acabamento da pavimentação e 
execução de revestimento com aparência típica de tratamento superficial simples – 
TSS, enquanto a especificação cita a utilização de concreto betuminoso usinado a 
quente – CBUQ; não há projeto de pavimentação; falhas na sinalização horizontal, 
que foi executada sem observar a boa técnica; dispositivos de drenagem 
danificados; sistema de drenagem com presença de entulho; tubulações sem 
concordância de cotas e com diminuição da seção transversal útil; locais sem 
cobertura vegetal; plantio de gramas em mudas (especificação prevê gramas em 
placas); tampas sem identificação; entulhos; falhas na execução de calçadas; falta 
de identificação de circuitos elétricos; emprego de materiais fora do padrão da 
edificação; emprego de materiais em desacordo com o especificado e falhas de 
execução/acabamento em geral. Cita-se ainda, por exemplo: 1) instalação de 
torneiras simples, enquanto as especificações preveem torneiras de pressão; 2) 
ausência da moldura em alumínio para os espelhos (item 8.IV.i das especificações 
técnicas); 3) instalação de bacias sanitárias da linha Izy-Deca, enquanto o projeto 
(fl. 96 do Processo nº 0509/2009-ST) estabelece a linha Ravena-Deca, que possui 
preço superior ao do modelo fornecido; 4) instalação de eletrodutos flexíveis, 
enquanto as especificações definem a utilização de eletrodutos rígidos em PVC 
(item 8.IV.s das especificações técnicas, conforme parágrafos 155 a 165 deste 
Relatório e item 2.3.3 e parágrafos 119 a 128 do Relatório de Fiscalização de 
Obras e Serviços de Engenharia do NFO/TCDF, cópia no Anexo C deste Relatório. 

 

160. Causa: indícios de conduta indevida dos fiscais responsáveis pelo 
atesto e recebimento das obras do terminal de passageiros de Ceilândia – Setor “O”; 

161. Efeito: prejuízo ao Distrito Federal pelo pagamento de serviços não 
realizados, prejuízo à qualidade e funcionalidade das instalações do terminal e, 
consequentemente, comprometimento dos objetivos do Programa. 

162. Manifestação da UEGP/PTU: O fato será levado ao conhecimento 
da UEGP por meio deste Relatório. Não haverá tempo hábil para aguardar a 
apresentação das justificativas e esclarecimentos, devido à necessidade de se 
concluir a auditoria e submetê-la ao Plenário do TCDF, para envio ao BID, dentro do 
prazo contratual assumido pelo Distrito Federal. Assim, sugere-se que a UEGP/PTU 
se manifeste ao receber esse relatório e encaminhe ao BID, junto com o Relatório 
aprovado pelo Plenário do TCDF, suas justificativas e providências adotadas para 
saneamento das falhas ora apontadas. 

 

163. Recomendações: 

a) à UEGP/PTU comunicar o fato ao titular da Secretaria de 

Transportes e à Secretaria de Transparência e Controle para adoção das 

providências cabíveis, para apurar eventual infringência do disposto no inciso III do 

art. 193, nos termos do § 3º e caput do art. 211 da Lei Complementar nº 840; sem 
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prejuízo das providências a cargo do TCDF, nos termos do art. 181 e 183 e 184 da 

mesma Lei e demais legislações aplicáveis; 

b) à Secretaria de Transportes: 

i. avaliar a conveniência, a oportunidade e a legalidade de expedir 

ato anulando o termo de recebimento de obras provisório emitido, considerando as 

falhas e omissões nele contidas; 

ii.avaliar a conveniência e oportunidade de nomear nova comissão 

para o recebimento e atesto das obras e serviços de engenharia, devendo fazer 

nova conferência integral dos serviços contratados e pagos pelo Distrito Federal; e 

iii.notificar a empresa contratada para correção e saneamento das 

falhas apontadas pela auditoria.  

 

Outras ressalvas relativas a obras e serviços de engenharia constatadas pelo 
NFO/TCDF 

164. Além das falhas relativas ao Terminal de passageiros de Ceilândia – 
Setor “O”, narradas nos parágrafos 155 a 164, o Núcleo de Fiscalização de Obras e 
Serviços de Engenharia – NFO/TCDF constatou, em síntese, outras falhas e 
irregularidades na obra da passarela da rodovia DF-001, conforme apresenta-se a 
seguir:  

 

Passarela na rodovia Passarela na rodovia DF-001 

a) Ausência de aplicação de BDI diferenciado para fornecimento de 
materiais no Contrato nº 08/2012-DER/DF, referente à elaboração de projeto 
executivo e construção de passarela na rodovia DF-001. Verificou-se a aquisição de 
41,38 toneladas de aço USI-SAC, no valor total orçado de R$ 189.354,88, que 
representa 14% do valor da obra, com incidência de BDI de 30%, em desacordo com 
a jurisprudência do TCDF que estabelece um BDI máximo de 15% para itens de 
mero fornecimento de material. (conforme parágrafo 166 deste Relatório e item 
2.3.4, parágrafos 129 a 142 do Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de 
Engenharia do NFO/TCDF, cópia no Anexo C deste Relatório); 

 
b) Execução de escada em desacordo com as recomendações das 

normas técnicas no Contrato nº 08/2012-DER/DF, referente à elaboração de projeto 
executivo e construção de passarela na rodovia DF-001. O espelho do degrau da 
escada de acesso à passarela possui altura de 23 cm (fotos 58 e 59), superior à 
dimensão máxima recomendada pelas normas (alínea “d” do item 4.7.5.1, 
combinado com a alínea “a” do item 4.7.3.1 da NBR 9077/2001 e alínea “b” do item 
6.6.3 da NBR 9050/2004), o que prejudica o conforto e a segurança dos usuários, 
conforme parágrafo 166 deste Relatório e item 2.3.5, parágrafos 143 a 150 do 
Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do NFO/TCDF, cópia 
no Anexo C deste Relatório; 

 

 

c) Antecipação indevida de pagamento no Contrato nº 08/2012-
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DER/DF, referente à elaboração de projeto executivo e construção de passarela na 
rodovia DF-001. Foi pago todo o saldo contratual e emitido termo de recebimento 
das obras, apesar de, em inspeções da auditoria, realizadas in loco nos meses de 
fevereiro e março de 2013, constatar que vários serviços ainda não haviam sido 
executados e que a obra ainda estava em andamento, conforme parágrafo 166 
deste Relatório e item 2.3.6, parágrafos 151 a 165 do Relatório de Fiscalização de 
Obras e Serviços de Engenharia do NFO/TCDF, cópia no Anexo C deste Relatório. 

 

 

b - Recomendações pendentes de exercícios anteriores  

 
Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal 

165. Achado de auditoria: Solicitação de Desembolso 3, 5, 9 - 
Processo 030.000.731/2005.  Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade 
do Distrito Federal (Contrato nº 08/2008-ST). Ressalvas de exercícios 
anteriores a) Dispensa irregular de multa por atraso na entrega dos produtos 
contratados; b) concessão de prorrogação contratual após a vigência do 
contrato; c) prorrogação sem a celebração de termo aditivo; d) falta de 
aplicação tempestiva de multa por atraso na entrega dos produtos; e) 
descumprimento de parecer da PGDF que vedava a possibilidade de  prorrogar 
a vigência contratual;  f) não cumprimento da recomendação da auditoria 
anterior no sentido de encaminhar o processo para análise da legalidade da 
PGDF.  Ressalvas de 2011: Irregularidades detectadas pela CGDF: 1) Empenho 
por estimativa, emitido em desacordo com as definições do art. 43 do Decreto 
16098/94 e letra “a” do inciso VIII, art. 6º da Lei nº 8.666/93, já que o valor do 
contrato era conhecido e a empreitada contratada era por preço global, 
conforme fls 2.864/ 2884; 2) Pagamento de parcelas do contrato fora da 
vigência do contrato, em desacordo com os princípios da supremacia do 
interesse público e da indisponibilidade dos bens públicos; 3) Transformação 
de multa em advertência pela Secretaria de Transportes, em desacordo com o 
contrato, com parecer da PGDF e com o princípio da  indisponibilidade dos 
bens públicos; 4) Pagamento de faturas sem a comprovação do recolhimento 
dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas. 

166. Recomendação: À UEGP/PTU: encaminhe cópia deste Relatório à 
Secretaria de Transparência e Controle para adoção das providências que julgar 
cabíveis, sem prejuízo das demais providências a cargo do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal. 

167. Providências da UEGP/PTU: Of. 34/2013/UEGP, de 28.2.2013. 
Quanto a esse item, foi informado que trata-se de fatos consumados já relatados 
pela auditoria que devem ter seu tratamento pelos meios próprios do sistema de 
controle interno e pelo TCDF, não havendo outras providências a serem adotadas.  

168. Análise da auditoria: De fato, as ocorrências devem ser tratadas 
pelos órgãos de controle do Distrito Federal haja vista os fatos estarem consumados 
e o produto contratado já ter sido entregue (PDTU/DF). Contudo, o encaminhamento 
dos fatos ao órgão competente do sistema de controle interno – Secretaria de 
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Transparência e Controle não foi comprovado pela UEGP ou pela ST, conforme 
recomendação. Portanto, considera-se não atendida. 

169. Recomendação: reitera-se à UEGP/PTU que encaminhe, por 
intermédio do Secretario de Transporte, cópia deste Relatório e dos anteriores à 
Secretaria de Transparência e Controle para adoção das providências que julgar 
cabíveis, sem prejuízo das demais providências a cargo do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal. 

 

Adequação viária da EPTG – Execução de obras e supervisão  

170. Os resultados das auditorias realizadas pelo Núcleo de Fiscalização 
de Obras – NFO nas obras do programa foram registrados nos Anexos B do 
Relatório de Auditor Independente emitidos em 2009, 2010 e 2011. As providências 
em relação às falhas e as inúmeras irregularidades constatadas já estão sendo 
apuradas pelo NFO, por intermédio do Processo nº 31531/2010, sob a ótica do 
controle externo. 

171. Quanto à atuação como auditor independente, cabe ressaltar que os 
gestores se manifestaram por meio do Ofício nº 89/2012 – UEGP/ST, destinado ao 
BID, tendo como anexo o Relatório de Manifestação referente aos achados do NFO, 
apresentados por meio do Anexo B do Relatório do Auditor Independente, sobre a 
auditoria empreendida em 2012. 

172. Apresenta-se, no Anexo C deste Relatório, a análise das 
informações e providências da UEGP/ST, elaborado pelo NFO/TCDF, pertinentes às 
recomendações propostas pela auditoria dos exercícios anteriores, bem como o 
resultado da fiscalização de obras realizadas no exercício de 2012 pelo programa de 
Transporte Urbano.  A seguir registra-se de forma sintética o resultado dessa 
análise: 

173. Achado: Solicitação de Desembolso 3,5,7,9 - Normas do BID - 
410.003.339/2008 - CONSORCIO MENDES JR/SERVENG/CR ALMEIDA - Lotes 1 
e 2 . Obras: Adequação viária da EPTG.  Ressalvas nas demonstrações de 
2009/2010/2011: Irregularidades na contratação, execução e pagamento de 
obras e serviços da Linha Verde – Adequação Viária da EPTG (lotes 1 e 2) 
executados e pagos nos exercícios financeiros de 2009 e  2010, conforme 
registro no Anexo B – Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de 
Engenharia, de forma geral decorrentes de a) soluções de engenharia 
adotadas nas obras sem os devidos estudos que comprovem a sua adequação 
técnica e econômica; b) falhas de medições e pagamentos que desconsideram 
os parâmetros estabelecidos no projeto executivo e nas normas técnicas 
vigentes; c) grandes discrepâncias entre os quantitativos projetados e 
executados de alguns serviços sem as devidas comprovações e justificativas; 
e d) preços de serviços com valores inadequados em relação aos de mercado 
ou com previsão de insumos que não foram efetivamente aplicados”. O total 
desses prejuízos e os eventuais valores a serem deduzidos dos 
Demonstrativos Contábeis do Programa de Transporte Urbano do Distrito 
Federal, financiado pelo Contrato de Empréstimo BID nº 1957/OC-BR, 
dependem da apuração ora realizada pela Secretaria de Transparência e 
Controle – STC do Governo do Distrito Federal, por intermédio dos Processos 
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Administrativos nº 480.000.006/2012 e 480.000.007/2012, cumprindo 
determinação do Órgão de Controle Externo da Administração Pública 
Distrital, Tribunal de Contas do Distrito Federal, proferida no âmbito da  
Decisão TCDF nº 5.476/2011 e 720/2013. Ressalvas nas demonstrações de 
2011: Em 2012, foram constatadas novas pendências na correção das falhas 
identificadas na qualidade das Obras de adequação viária da EPTG, conforme 
registro no Anexo B daquele Relatório. 

174. Achado: Solicitação de Desembolso 3,5,7 e 9. Contrato nº 
05/2009 - Concremat Engenharia. Lotes 1 e 2 – Serviços – fiscalização das 
obras de adequação viária da EPTG.  Demonstrações de 2011 - Falhas na 
supervisão da execução de obras e serviços de engenharia em desacordo com 
a quantidade e qualidade prevista no projeto e com custos acima do mercado 
(vide Anexo B relativo à fiscalização de obras daquele exercício), conforme 
registrado no item anterior. 

175. As recomendações efetuadas, as justificativas apresentadas e a 
análise da auditoria específica sobre esses dois achados relativos à execução de 
obras e de fiscalização e supervisão da adequação viária da EPTG estão registradas 
no Anexo C deste Relatório. 

176. As Decisões TCDF nºs 5.476/2011 e 720/2013 estão em curso, não 
havendo até o encerramento da auditoria, decisão transitada em julgado sobre o 
assunto. 

177. Em vistoria realizada em 2013, a auditoria do NFO/TCDF constatou 
novamente, em síntese, que a quase totalidade das falhas identificadas na qualidade 
das Obras de adequação viária da EPTG no exercício anterior não foram corrigidas 
ou saneadas, conforme registrado no parágrafo 253 deste relatório.  

178. Quanto às recomendações de exercícios anteriores relativas a essas 
obras e serviços de engenharia de adequação viária da EPTG, conforme análise 
registrada no Anexo C deste relatório, permaneceram pendentes de saneamento as 
seguintes falhas:  

a) existência de diversos tipos de defeitos na superfície dos 
pavimentos flexível/asfáltico e rígido/concreto; conforme parágrafos 172 a 180 deste 
Relatório e item 2.1.1, parágrafos 28 a 37 do Relatório de Fiscalização de Obras e 
Serviços de Engenharia do NFO/TCDF, cópia no Anexo C deste Relatório; 

b) 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; conforme parágrafos 172 a 180 deste Relatório e item 
2.1.2, parágrafos 38 a 46 do Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de 
Engenharia do NFO/TCDF, cópia no Anexo C deste Relatório; 

c) inexistência de juntas de dilatação longitudinais e respectivas 
barras de ligação entre o pavimento rígido da via exclusiva e as baias de ônibus; 
conforme parágrafos 172 a 180 deste Relatório e item 2.1.3, parágrafos 47 a 53 do 
Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do NFO/TCDF, cópia 
no Anexo C deste Relatório; 

d) insuficiência e inexistência de sistema de drenagem de águas 
pluviais em alguns trechos das vias; conforme parágrafos 172 a 180 deste Relatório 
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e item 21.4, parágrafos 54 a 65 do Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de 
Engenharia do NFO/TCDF, cópia no Anexo C deste Relatório; 

e) paradas de ônibus e estações de transferência não concluídas; 
conforme parágrafos 172 a 180 deste Relatório e item 2.1.5, parágrafos 66 a 69 do 
Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do NFO/TCDF, cópia 
no Anexo C deste Relatório; 

f) identificação de escorregamento de aterros e erosão de taludes; 
conforme parágrafos 172 a 180 deste Relatório e item 2.1.6, parágrafos 70 a 76 do 
Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do NFO/TCDF, cópia 
no Anexo C deste Relatório; 

g) estreitamento nas vias expressas norte e sul nos viadutos da 
RFFSA, Vicente Pires e Guará, localizados na Linha Verde conforme parágrafos 172 
a 180 deste Relatório e item 2.1.7, parágrafos 77 a 82 do Relatório de Fiscalização 
de Obras e Serviços de Engenharia do NFO/TCDF, cópia no Anexo C deste 
Relatório; e 

h) serviços executados de limpeza de camada vegetal e de 
execução de fundações e superestrutura, relativos à ciclovia, com grande 
possibilidade de se tornarem inúteis; conforme parágrafos 172 a 180 deste Relatório 
e item 2.1.8, parágrafos 83 a 89 do Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de 
Engenharia do NFO/TCDF, cópia no Anexo C deste Relatório. 

 

 Projetos das Ciclovias  

179. Com relação aos projetos de ciclovias, a auditoria concluiu pelo não 
saneamento das seguintes falhas: 

a) Os serviços executados de limpeza de camada vegetal e de 
execução de fundações e superestrutura, relativos à ciclovia, com grande 
possibilidade de se tornarem inúteis. Não foram informadas providências no sentido 
de dar prioridade na elaboração do projeto da ciclovia da EPTG aproveitando a parte 
já implantada da ciclovia no novo projeto.  E caso fosse descartada a parte 
executada, promovesse a quantificação do dano e a atribuição de 
responsabilidades. (conforme item 2.2.1 e parágrafos 90 a 95 do Relatório de 
Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do NFO/SEGECEX/TCDF, cópia no 
Anexo C deste Relatório); 

b) O projeto executivo de ciclovia, elaborado no âmbito do 
Contrato nº 042/2008-DER, que liga a BR-060 ao Recanto das Emas, não consta da 
relação de ciclovias prioritárias do Distrito Federal (conforme item 2.2.1 e parágrafos 
90 a 95 do Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do 
NFO/SEGECEX/TCDF, cópia no Anexo C deste Relatório); 
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Construção e reforma de terminais de passageiros e Brazlândia, São Sebastião 
e Riacho Fundo 

180. Os resultados das fiscalizações realizadas nas obras dos terminais 
de passageiros apontaram inúmeras falhas e irregularidades em 2009, 2010 e 2011.  

181. Na auditoria dos demonstrativos de 2010, a Secretaria de 
Transportes informou que as falhas identificadas nas obras dos terminais haviam 
sido saneadas.  

182. Na última auditoria de 2011, não houve tempo hábil para o NFO 
conferir in loco a veracidade das informações apresentadas pela Secretaria de 
Transportes, devido à necessidade de concentrarem seus exames e testes nas 
inúmeras falhas e irregularidades pendentes de saneamento nas obras da EPTG, 
obras essas que concentram a maior parte da execução financeira do Programa. 

183. Desta forma, houve a necessidade de a equipe de auditoria da 
DIAUP/SEMAG realizar inspeção visual às obras dos terminais de passageiros 
financiadas pelo contrato de empréstimo, incluindo aqueles com obras concluídas e 
em andamento, de forma a complementar as informações exigidas pelo BID, 
relativas ao estágio das obras financiadas pelos recursos do acordo de empréstimo. 

184. Nessa inspeção visual, a equipe de auditoria constatou a 
permanência de irregularidades nos terminais de passageiros do Riacho Fundo, de 
Brazlândia e de São Sebastião que, segundo informações apresentadas pela 
Secretaria de Transportes no exercício anterior, estariam corrigidas. 

  

Esclarecimentos e providências adotadas pela UEGP e ST nos demonstrativos 
de 2012 relativos aos terminais de ônibus  

185. Na documentação e informações encaminhadas pela UEGP à 
auditoria em resposta à Nota de Auditoria nº 08 e letra “i” da Nota de Auditoria nº 03, 
não foram identificadas providências ou esclarecimentos sobre o assunto, 
principalmente quanto ao cumprimento das recomendações da auditoria no sentido 
de: 

242. Assim, sugere-se que a UEGP/PTU manifeste-se ao receber esse 
relatório e encaminhe ao BID, junto com o Relatório aprovado pelo Plenário 
do TCDF, suas justificativas e as providências adotadas para saneamento 
das falhas ora apontadas.  
Recomendação: Sem prejuízo das demais ações sob a competência do 
TCDF, recomenda-se à  UEGP/PTU: 
a) adotar providências junto à Secretaria de Transportes para notificação da 
empresa responsável para saneamento das falhas e irregularidades ora 
apontadas e acompanhar as intervenções para as devidas correções;  
b) encaminhar cópia deste Relatório à Secretaria de Transparência de 
Controle para adoção das providências cabíveis sob o aspecto de correição, 
haja vista a incompatibilidade das informações prestadas ao Tribunal de 
Contas no Relatório de Auditoria do exercício anterior e aquelas 
constatadas nesta auditoria; 
c) comunicar as falhas e irregularidades ora relatadas ao titular da 
Secretaria de Transporte para determinar a  apuração de eventuais faltas 
disciplinares dos responsáveis pela fiscalização e pelo recebimento das 
obras do terminal, bem como apresentação à Auditoria de informações 
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incompatíveis com a situação dos terminais de passageiros de São 
Sebastião. 

 

186. Análise da auditoria: Não foram apresentadas informações e 
documentos que comprovem o atendimento das recomendações do exercício 
anterior.  

187. Além disso, as visitas realizadas pela auditoria em fevereiro de 2013 
aos referidos terminais constataram que não houve providências para saneamento 
das falhas apontadas no exercício anterior, ficando, no entendimento da auditoria, 
caracterizado o recebimento indevido de obras e serviços de engenharia, bem como 
manutenção inadequada de obras do Programa, conforme relatado a seguir: 

 

188. TERMINAL DE PASSAGEIROS DE BRAZLÂNDIA 

 a) Em 2012, no momento da inspeção, havia indícios de acúmulo de 
água e terra na área de estocagem de ônibus e no próprio terminal. Os entrevistados 
afirmaram que continua havendo inundações no terminal, sempre que há chuvas. 
Em 2013, os entrevistados relataram que as inundações continuam. 

 

 

Foto: Auditoria - abril/2012           



 

  Tribunal de Contas do Distrito Federal 

 

 

 Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis do Contrato de Empréstimo BID nº 1957/OC-BR – Exercício 2012                                                                                            

 67 

 

Foto: Auditoria - fev/2013 

 

b) Em 2012, faltavam portas em alguns boxes de banheiros e a porta 
principal estava danificada, comprometendo o conforto e privacidade dos 
passageiros. Em 2013, o banheiro feminino continuava sem portas e, 
consequentemente sem privacidade às usuárias do sistema de transporte. 

 

  



 

  Tribunal de Contas do Distrito Federal 

 

 

 Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis do Contrato de Empréstimo BID nº 1957/OC-BR – Exercício 2012                                                                                            

 68 

 
Foto: Auditoria - abril/2012   

 

  
Foto: Auditoria - fev/2013 

 

c) Em 2012, havia espaço para lanchonete, mas esta não funcionava 
desde a construção, dificultando o acesso dos passageiros à alimentação. Em 2013, 
o problema continua sem solução. 

  
Foto: Auditoria - abril/2012            Foto: Auditoria - fev/2013 

d) Em 2012, o sistema de iluminação do terminal estava danificado, 
sendo que em uma das laterais estava queimado. Em 2013, foram constados alguns 
globos sem lâmpada.  

e) Em 2012, faltavam lixeiras no terminal. Em 2013, havia apenas 
uma lixeira de cada lado do terminal, número que continua insuficiente, na opinião 
dos entrevistados. 
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f) Em 2012, havia espelhos danificados nos banheiros e torneiras 

que não se prestavam ao uso no momento da inspeção. Em 2013, As torneiras 
estavam funcionando normalmente, mas os espelhos continuavam danificados. 

 

           Foto: Auditoria - abril/2012 

  

Foto: Auditoria - fev/2013 

g) Em 2012, foram identificadas válvulas sem tampa e outras 
danificadas no momento da inspeção, bem como vasos sanitários sem tampa, 
comprometendo a higiene, a saúde e o conforto dos usuários. Em 2013, não foram 
identificados problemas com o funcionamento das válvulas de descarga dos vasos, 
mas tanto os vasos do banheiro masculino como do feminino continuam sem tampa. 
Além disso, a válvula do mictório não funcionava.  
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Foto: Auditoria - abril/2012 

 

 

 

Foto: Auditoria - fev/2013 

h) Em 2012, havia lâmpadas danificadas nos banheiros. Em 2013,  
no banheiro masculino havia 2 lâmpadas queimadas, e no feminino 4 queimadas de 
um total de 6 lâmpadas. 

 

i) Em 2012, havia azulejos danificados principalmente no banheiro 
feminino, evidenciando indícios de falhas no assentamento dos azulejos, no 
momento da construção. Em 2013, foram identificados os mesmos problemas nos 
azulejos dos banheiros. 
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        Foto: Auditoria - abril/2012                     Foto: Auditoria - fev/2013 

j) Em 2012, não havia limitadores de estacionamento para ônibus. 
Em 2013, continua não havendo limitadores de estacionamento. 

  

       Foto: Auditoria - abril/2012              Foto: Auditoria - fev/2013 

k) Em 2012, não havia divulgação de horários ou tabelas das saídas 
dos ônibus no terminal, dificultando a informação aos passageiros. . Em 2013, o 
problema continuava: O terminal não tem informações afixadas sobre os horários de 
partida. 

l) Em 2012, não havia identificação de box de cada destino ou 
empresa que permita o usuário identificar a fila de espera e o ônibus de embarque. 
Em 2013, não foram detectadas quaisquer mudanças. 
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      Foto: Auditoria - abril/2012     Foto: Auditoria - fev/2013 

 

189. TERMINAL DE PASSAGEIROS DE RIACHO FUNDO 

 

a) Em 2012, havia meios-fios danificados por ônibus, devido à falta 
de limitadores de estacionamento. Em 2013, o problema continua.  

  

           Foto: Auditoria - abril/2012.    

 

Foto: Auditoria - fev/2013. 
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b) Em 2012, não havia lanchonete funcionando, apesar de haver 
espaço previsto. Em 2013, o espaço da lanchonete continua fechado e os usuários 
sem lanchonete. 

 

Foto: Auditoria - abril/2012. 

 

c) Em 2012, havia alguns espelhos quebrados e outros sem 
condição de uso. Em 2013, havia 2 espelhos totalmente inutilizados. 

  

     Foto: Auditoria - abril/2012.    Foto: Auditoria - fev/2013. 

 

d) Em 2012, havia goteiras no terminal quando ocorriam fortes 
chuvas, segundo informações coletadas. Em 2013, os entrevistados relataram que 
os problemas continuavam sem tratamento. 
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     Foto: Auditoria - fev/2013. 

 

e) Em 2012, não havia divulgação de horários ou tabelas das saídas 
dos ônibus no terminal, dificultando a informação aos passageiros.  Em 2013, a falta 
de informações aos usuários persiste. 

 

Foto: Auditoria - fev/2013. 

 

f) Em 2012, não havia identificação dos boxes de cada destino ou 
empresa que permitisse ao usuário identificar a fila de espera e o ônibus de 
embarque. Em 2013, a falta de identificação continuava. 

 

 

 

 

 



 

  Tribunal de Contas do Distrito Federal 

 

 

 Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis do Contrato de Empréstimo BID nº 1957/OC-BR – Exercício 2012                                                                                            

 75 

190. TERMINAL DE SÃO SEBASTIÃO  

a) Em 2012, entrevistados afirmaram que continuava havendo 
inundações nos dois lados do terminal. Em fevereiro de 2013, novamente afirmaram 
que as inundações continuam. As bocas de lobo estariam quase totalmente 
entupidas, impedindo o escoamento das águas pluviais. 

b) Em 2012, nas faixas, a pintura estava comprometida, e nas 
rampas de acesso de pedestres aos terminais, havia instalação de antiderrapante 
apenas em um dos lados do terminal. Em 2013, o comprometimento da pintura das 
faixas continua. 

 

 

Fotos: Auditoria - abril/2012. 

c) Em 2012, havia meios-fios danificados no estacionamento do 
terminal; Em 2013, a auditoria constatou que o problema continua sem solução, 
conforme fotos abaixo: 
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Fotos: Auditoria - abril/2011 
 

 
Fotos: Auditoria - Fev/2013 

d) Em 2012, havia portas instaladas incompatíveis com a 
especificação do projeto, compostas de material inadequado para área molhada 
(MDF), na mesma situação anterior, tendo sido colocado apenas um pedaço de 
zinco na parte inferior de uma das portas, o que não resolveu o problema. Em 2013, 
o problema continua, pois foi constatado que a porta do banheiro não fecha por estar 
danificada pela água. 
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Fotos: Auditoria - abril/2012 

e) Em 2012, havia goteiras na cobertura metálica, conforme relato 
dos entrevistados no momento da inspeção. Em 2013, o problema continua, 
segundo relato dos entrevistados, prejudicando inclusive o sistema elétrico do 
terminal. 

 

 
       Foto: Auditoria - Fev/2013 
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f) Em 2012, havia má qualidade na execução do pavimento rígido na 
área de estocagem e na área de tráfego de ônibus, sendo constatados no momento 
da inspeção vários locais do pavimento rígido com irregularidades que 
comprometem a sua qualidade. Em 2013, o problema continua, havendo grandes 
buracos em dois lados do terminal. 

 

  

  
 Fotos: Auditoria - abril/2012 

 
Foto: Auditoria - Fev/2013 

g) Em 2012, havia espaço para lanchonete que não estava em 
funcionamento desde que foi construída em 2008, dificultando o acesso dos 
passageiros e funcionários à alimentação. Em 2013, a lanchonete continua fechada. 
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       Fotos: Auditoria - abril/2012 

h) Em 2012, apenas um bebedouro estava em funcionamento no 
terminal, ainda assim comprometido pelos vazamentos, pela falta de higiene e pela 
ferrugem. Em 2013, continua havendo apenas 1 bebedouro no terminal. 

 
Fotos: Auditoria - abril/2012 

 

i) Em 2012, havia problema elétrico na iluminação, somente algumas 
lâmpadas funcionavam. Existia circuito de iluminação em curto, conforme cartaz 
afixado ao lado do Quadro Geral de Disjuntores. Em 2013, os entrevistados 
relataram que o sistema elétrico continua com problemas e que, no momento da 
inspeção, havia 42 lâmpadas queimadas pelos curtos causados pelas chuvas.   



 

  Tribunal de Contas do Distrito Federal 

 

 

 Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis do Contrato de Empréstimo BID nº 1957/OC-BR – Exercício 2012                                                                                            

 80 

  
Foto: Auditoria - abril/2012          Foto: Auditoria - fev/2013 

j) Em 2012, foi constatado sifão com problema no banheiro 
masculino, e foi relatado problemas de entupimento do esgoto do terminal. Em 2013, 
foram constatadas torneiras danificadas no banheiro masculino.   

  
Foto: Auditoria - abril/2012          Foto: Auditoria - fev/2013 

k) Em 2013, havia válvulas danificadas que não se prestavam ao 
uso no momento da inspeção. Em 2013, constatou-se que a válvula de descarga do 
banheiro de PNE não funciona e faltam duas tampas de válvulas de descarga. 

   
Foto: Auditoria - abril/2012          Foto: Auditoria - fev/2013 

l) Em 2012, havia mictórios inutilizados. Em 2013, os mesmos 
mictórios continuavam interditados para uso. 
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Foto: Auditoria - abril/2012          Foto: Auditoria - fev/2013 

m) Em 2012, havia três lâmpadas queimadas no banheiro masculino 
no momento da inspeção. Em 2013, havia 2 lâmpadas queimadas no banheiro 
masculino e duas também no feminino. 

n) Em 2012, havia dois espelhos danificados no banheiro feminino e 
um no masculino no momento da inspeção. Em 2013, havia um espelho danificado 
no banheiro masculino, e os do banheiro feminino estavam em situação razoável de 
uso. 

 
Foto: Auditoria - abril/2012          Foto: Auditoria - fev/2013 

o) Em 2012, havia azulejos danificados no momento da inspeção e 
falta de tampa do esgoto no banheiro. Em 2013, não foram detectados problemas 
com azulejos no momento da inspeção. 
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Fotos: Auditoria - abril/2012 

p) Em 2012, no banheiro masculino, havia um vaso sanitário sem 
tampa, e três no banheiro feminino no momento da inspeção, comprometendo a 
higiene, a saúde e o conforto dos usuários. Em 2013, continua faltando tampas nos 
vasos do banheiro. 

  
Foto: Auditoria - abril/2012          Foto: Auditoria - fevl/2013 

q) Em 2012, faltava limitadores de estacionamento para impedir os 
ônibus de destruírem os meio-fios. Em 2013, constatou-se que o problema continua. 

  

Foto: Auditoria - abril/2012           Foto: Auditoria - fev/2013 
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r) Em 2012, não havia tabelas com horários de partida dos ônibus, 
apenas a empresa são José divulgava sua tabela de horários, ainda assim de forma 
bastante precária, deixando o usuário sem informação e/ou informação insuficiente. 
Em 2013, o terminal continuava sem informações afixadas sobre os horários de 
partida. 

  
Foto: Auditoria - abril/2012            

s) Em 2012, faltava identificação dos boxes de cada destino ou 
empresa que permitisse ao usuário identificar a fila em que devesse esperar e o 
ônibus em que deveria embarcar. Em 2013, não foram detectadas quaisquer 
mudanças. 

 
Foto: Auditoria - abril/2012           Foto: Auditoria - fev/2013 

t) Em 2012, havia problemas de limpeza nos pisos utilizados pelos 
passageiros. Em 2013, não foram detectados problemas de limpeza no terminal. 
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u) Em 2012, havia entupimento frequente na rede de esgoto do 
terminal. Em 2013, não houve relatos de problemas dessa natureza. 

191. Constatou-se, portanto, que não foram corrigidas as inúmeras falhas 
identificadas 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, 
relativos ao processo de aquisição de nº 098.009.436/07 (conforme parágrafos 165 a 
215 deste Relatório). 

192. A falta de providências para manutenção dos terminais construídos 
pode vir a caracterizar descumprimento Cláusula 4.02 das disposições especiais do 
Contrato de Empréstimo, por não conservar adequadamente as obras e 
equipamentos compreendidos no programa, de acordo com normas técnicas 
geralmente aceitas, especialmente das obras dos terminais de passageiros de 
Brazlândia, Riacho Fundo, São Sebastião retrocitados.  

193. Recomendações à UEGP: 

a) adotar providências junto à Secretaria de Transportes para 
notificação das empresas responsáveis para saneamento das falhas e 
irregularidades ora apontadas e acompanhar as intervenções para as devidas 
correções (reiteração);  

b) encaminhar cópia deste Relatório à Secretaria de Transparência 
de Controle para adoção das providências cabíveis sob o aspecto de correição, haja 
vista a incompatibilidade das informações prestadas ao Tribunal de Contas no 
Relatório de Auditoria do exercício anterior e aquelas constatadas nesta auditoria, 
bem como os indícios de infração disciplinar (reiteração); 

c) comunicar as  falhas e irregularidades ora relatadas ao titular da 
Secretaria de Transporte para determinar a  apuração de eventuais faltas 
disciplinares dos responsáveis pela fiscalização e pelo recebimento das obras do 
terminal, bem como apresentação à Auditoria de informações incompatíveis com a 
situação dos terminais de passageiros (reiteração); 

d) solicitar da Secretaria de Transportes a adoção de providências 
para manutenção dos terminais de passageiros custeados com recursos do 
Programa, de forma a atender o compromisso contratual assumido pelo Distrito 
Federal, conforme previsto na Cláusula 4.02 das disposições especiais do Contrato 
de Empréstimo,  no sentido de conservar adequadamente as obras e equipamentos 
compreendidos no programa, de acordo com normas técnicas geralmente aceitas, 
especialmente das obras dos terminais de passageiros de Brazlândia, do Riacho 
Fundo e de São Sebastião. 

 

Terminais de passageiros de Santa Maria Quadra AC 119 e Quadra AC 401 

194. Achado: Solicitação de Desembolso nº 40 - Aquisições 
realizadas com recursos de contrapartida, seguindo procedimentos 
específicos da Lei 8666/93. Edital de Concorrência nº 02/2009-ST/DF, lançado 
pela Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal, tendo por fim a 
contratação de empresa especializada para a execução de obras de 
construção de terminais de passageiros de ônibus urbanos no Distrito Federal, 
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incluindo a execução dos respectivos projetos executivos, nas seguintes 
localidades: (a) Lote 01 - Setor “O” Norte - Ceilândia; (b) Lote 02 - Quadra AC 
119 de Santa Maria, e (c) Lote 03 - Quadra AC 401 de Santa Maria. 

TERMINAIS DE PASSAGEIROS DE SANTA MARIA QUADRA AC 
119 e QUADRA AC 401 - Obras contratadas em 2009 para construir 
dois terminais de passageiros em Santa Maria, não foram iniciadas 
por falta de recursos orçamentários; 

TERMINAL DE CEILÂNDIA – As obras estavam paralisadas no 
momento da visita, tendo o encarregado da empresa informado que 
a paralisação começou no início do mês de abril/2012, estando as 
obras paradas há cerca de 15 dias, por falta de recursos 
orçamentários e falta de pagamento à empresa. 

195. As recomendações efetuadas, as justificativas apresentadas e a 
análise específica da auditoria sobre esse item estão registrados nos parágrafos 144 
a 149 deste relatório.    

196. Em resumo, constatou-se a conclusão do terminal de Ceilândia e 
obras não iniciadas nos outros dois terminais, permanecendo pendente de soluções 
administrativas, sendo um terminal relativo a adequação do projeto e o outro 
pendente de recursos orçamentários e financeiros. 

 

V - Sobre o Registro, Controle e Destinação de Bens Adquiridos 
com Recursos do Programa 

197. De acordo com as informações e documentos fornecidos pela 
UEGP/PTU, não houve aquisição de bens no período de 2012, nem nos exercícios 
anteriores, razão pela qual não foram aplicados procedimentos de auditoria sobre o 
assunto. 

 

VI - Sobre o atingimento das metas e dos objetivos do Programa de 
Transporte Urbano 

 

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

199.  O resultado dessa análise constou da Informação nº 018/2012 – 
DIAUP/SEMAG, do Processo TCDF nº 1854/2012, cujo teor é muito semelhante ao 
do exercício anterior, devido à baixa execução financeira do programa em 2012, 
conforme transcrição a seguir: 

“O objetivo geral declarado do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – 
PTU/DF é melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade da população do 
Distrito Federal, com ênfase nas classes que dispõem de menores recursos, 
aumentando a integração entre os núcleos urbanos locais. 

Para tanto, são elencadas como objetivos específicos ações que focam na implantação 
de um novo modelo de operação do sistema de transporte público coletivo, 
fundamentada na integração entre itinerários ônibus/ônibus e ônibus/metrô e no 
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remodelamento da malha viária do Distrito Federal, conforme demonstração sintética a 
seguir: 

 

 

 A análise do atingimento das metas e objetivos do Programa foi seriamente 
afetada pela modificação, ainda não formalizada, dos termos do Contrato de Empréstimo 
nº 1957/OC-BR, fruto de revisão realizada em 2010, conforme tratado nos Processos nº 
31051/2010 e 36953/2011, nos seguintes termos:  

“No período de 26.6 a 2.7.10, o BID enviou uma missão administrativa ao 
Programa, com vistas a realizar um diagnóstico da execução do programa e 
reavaliar os custos das ações previstas para serem implementadas. 
A UEGP informou que os custos do Programa foram impactados pela 
variação negativa do dólar. As negociações teriam sido iniciadas quando o 
dólar estava em cerca de R$ 3,00 (três reais), mas na ocasião da assinatura 
do contrato já estava valendo R$ 1,96 (um real e noventa e seis centavos), 
e na média dos desembolsos até o encerramento do exercício estava em 
R$ 1,76 (um real e setenta e seis centavos). 
Em decorrência dessa redução dos valores em reais, a UEGP informa, no 
item 1.3 do Relatório Semestral do Programa, encerrado em 31.12.2011, 
que a Missão Administrativa do BID teria acordado com a redução do PTU, 
restringindo o Programa à remodelação da EPTG, às ciclovias, alguns 
pontos críticos e a construção e reforma de terminais, além da elaboração 
de todos os projetos do escopo original do Programa e de todos os 
componentes institucionais. Com isso, das 76 licitações previstas no 
Programa original, no PTU I (nome que passou a ser chamado após a 
redução do escopo), ficaram apenas 54, conforme a “Ajuda Memória” da 
Missão do BID no Programa. 
Ressalte-se, porém, que os custos do programa não foram impactados 
apenas pela variação negativa do dólar, mas também pelas falhas de 
projetos que culminaram em aditivos contratuais e realização de serviços 
adicionais principalmente nas obras da EPTG.”. 
 

 Os impactos das alterações podem ser resumidas da forma que se segue:
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2. Frise-se que, até o presente, não foi recebida qualquer comunicação sobre a 
formalização de alterações no Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR, nem de valores 
do financiamento, nem de aumento ou redução de ações do Programa. Houve apenas 
não objeção ao novo plano de aquisições.  

3. Em termos de indicadores, as linhas de base calculadas referem-se ao escopo 
original do Programa e dependem da conclusão do conjunto das obras previstas. 
Conforme a própria gerência do Programa afirma, não é possível a aplicação parcial, 
pois referem-se ao corredor como um todo. Nesse rol incluem-se a percepção do usuário 
do transporte público e a redução do tempo de viagem. As novas linhas de base 
propostas, com a redução do escopo do PTU, denominado PTU I, ainda dependem, em 
grande parte, da conclusão de todas as obras previstas; entretanto, em alguns casos, 
poder-se-á calcular o efeito da intervenção do Programa, a exemplo da redução no 
número de acidentes nas vias que sofrerem intervenção do Programa, que terá como 
linha de base cálculo considerando somente a EPTG. No entanto, tais alterações, como 
já referido, carecem de formalização.  

4. Nesse contexto, optou-se por realizar a análise segundo os parâmetros originais. 

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

5. Inicialmente, foi prevista a construção de corredores troncais com vias de uso 
exclusivo ou preferencial para ônibus e a adequação de vias locais. As ações 
englobavam as seguintes vias do DF:  

 Estrada Parque Taguatinga Guará – EPTG; 

 Estrada Parque Indústrias Gráficas – EPIG; 

 Estrada Setor Policial Militar – ESPM; 

 Av. Hélio Prates (Taguatinga); 

 Av. Comercial (Taguatinga); 

 Av. Samdu, (Taguatinga) e 

 Av. Central (Taguatinga). 

6. As principais ações empreendidas no período focaram-se na EPTG (DF-085), no 
trecho entre o cruzamento com a DF-001 (chegada a Taguatinga) e o viaduto sobre a 
EPIA, a então denominada Linha Verde, com a construção de viadutos, obras de 
adequação viária, construção de corredores exclusivos para ônibus, construção de 
paradas de ônibus e de passarelas. 
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7. Entretanto, a carência de sinalização viária traz riscos aos usuários da via. Na 
verdade, a única via a sofrer intervenção até o final de 2012 foi a EPTG. Em 2012, teve 
início a destinação das faixas da direita das vias ESPM e W3 Sul para utilização 
preferencial para ônibus. Pela nova proposta, ainda por ser formalizada, as intervenções 
nas demais vias ficaria para uma segunda etapa do Programa, denominado PTU II.  

8. Apesar da dimensão da obra, os gargalos existentes não foram mitigados, com a 
constância dos congestionamentos na vida da população que utiliza da EPTG para seu 
deslocamento diário. Os tradicionais engarrafamentos nos horários de pico, diga-se, pela 
manhã, na altura do SIA, e ao cair da noite na chegada a Taguatinga, causam baixa 
mobilidade dos usuários, mesmo depois de concluídas as obras. Somem-se outros dois 
gargalos gerados pela nova conformação viária, a saber, os acessos à cidade de Águas 
Claras pelos viadutos Israel Pinheiro e na altura do WalMart/Unieuro. 

9. Isso se deve ao fato de que o atingimento do objetivo depende ainda de obras 
previstas nas demais vias, além de outras obras de infraestrutura necessárias para a 
priorização do novo Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal 
(STPC/DF), principalmente no eixo leste-oeste (Ceilândia – Taguatinga – Plano Piloto) e 
a obras de infraestrutura complementares necessárias, que compreendem terminais de 
ônibus e uma estação de integração com o Metrô, paradas e vias secundárias para o 
trânsito local.” 

 

200. No tocante às obras de adequação viária da EPTG, a UEGP 
informou terem sido concluídos os serviços de plantio de gramas e serviços de 
drenagem pluvial na DF-085(EPTG), e de tratamento de ponto crítico no Guará. 
Informou ainda que os serviços de instalação de defensas metálicas foi suspenso 
em novembro de 2012.  

201. Contudo, conforme comentários registrados no parágrafo 253, foram 
constatadas inúmeras falhas no plantio de gramas, na instalação de defensas 
metálicas, bem como nos serviços de drenagem pluvial na DF-085(EPTG), o que, se 
não corrigidos adequadamente, poderão comprometer significativamente os 
objetivos pretendidos com a ação. 

 

“Ressalte-se fato já mencionado no Processo TCDF nº 36953/2011 de que as vias 
exclusivas construídas não estão sendo utilizadas exclusivamente pelos ônibus, mas 
também por veículos particulares, devido à insuficiente fiscalização pelo Detran e 
DFTRANS. 

Outra dificuldade em 2012 que continuou afetando o atingimento dos objetivos do 
Programa é ausência de ônibus com porta do lado esquerdo, que permita aos 
passageiros descerem nas paradas construídas ao longo da EPTG. Os ônibus que 
utilizam a via o fazem na condição de via expressa, sem possibilidade de parada. Desta 
forma, as faixas exclusivas acabam por prejudicar os usuários que precisam descer entre 
o início da EPTG, no SIA, e Taguatinga, mas estão impossibilitados nesse modelo atual 
de funcionamento. Alie-se a isso a necessidade de obras complementares, bem como a 
ausência de normatização e implementação das vias exclusivas e, principalmente, a 
ausência de renovação da frota necessária para operar no trecho construído.  

Assim, conforme demonstrado, ainda não houve melhoria no acesso dos usuários ao 
sistema de transporte público coletivo e as intervenções realizadas ainda não surtiram o 
efeito desejado. 

 

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

10. Estavam previstas obras de adequação nos seguintes terminais: 
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 Planaltina; 

 Paranoá; 

 Rodoviária PP; 

 Cruzeiro; 

 Asa Sul; 

 Candangolândia; 

 Guará I; 

 Guará II; 

 Núcleo Bandeirante; 

 Taguatinga Sul; 

 Centro Metropolitano (Taguatinga); 

 Setor P Sul (Ceilândia); 

 QNR (Ceilândia) e 

 Santa Maria 401. 

 

11. Foram prevista, ainda, a construção de terminais nas seguintes localidades: 

 Setor Veredas (Brazlândia); 

 Setor ‘O’ (Ceilândia); 

 Setor M Norte (Taguatinga); 

 Samambaia Norte; 

 Samambaia Sul; 

 Recanto das Emas; 

 Riacho Fundo I; 

 Parkway; 

 Asa Norte; 

 Sobradinho II; 

 São Sebastião e 

 Gama Sul. 

 

12. E, ainda, cinco terminais de integração ônibus/metrô: 

 TIM Samambaia; 

 TIM Furnas (Samambaia); 

 TIM Estação 30 (Taguatinga); 

 TIM Feira (Guará) e 

 TIM HP Estação 25 (Ceilândia).” 
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202. Somente quatro terminais de ônibus tiveram suas obras concluídas, 
a saber, Brazlândia, Riacho Fundo I, São Sebastião e Ceilândia, entretanto 
apresentando inúmeras falhas que comprometem a qualidade dos serviços 
oferecidos à população, conforme demonstrado no Processo TCDF nº 36953/2011 e 
parágrafos 252 e 253 deste relatório. As obras dos dois terminais de Santa Maria, 
apesar de contratadas, ainda não foram iniciadas por falta de recursos 
orçamentários e por necessidade de readequação dos projetos. Os demais terminais 
de passageiros ainda estão em fase de licitação.  

 
“Paradas de ônibus 

13. Em relação às paradas de ônibus, segundo Relatório de recebimento de obras do 
DFTRANS, foram construídos 450 novos abrigos, o que significa, a priori, melhoria no 
quantitativo de paradas oferecido à população. Uma amostra dessas paradas foi 
confirmada por inspeção no NFO. Entretanto, apesar de o DER ter informado que as 
paradas de ônibus e estações definidas no projeto executivo foram executadas dentro do 
escopo dos Acordos Contratuais firmados, o NFO constatou, em inspeção, que as 
estações e paradas de ônibus estão sem acabamento, sem acomodações mínimas para 
o período de espera, sem adequações de acessibilidade, bem como piso e paredes sem 
qualquer revestimento. 

14. Conforme relatado pelo NFO, no âmbito do Processo nº 31531/10, “não se tem 
conhecimento de que tenham sido adotadas providências no sentido de regularizar a 
situação das estações, visto que permanecem as deficiências apontadas na auditoria de 
2011”. Pelo exposto, conclui-se que esse objetivo específico também não foi atingido. 

 

c) 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 Transportes e da DFTRANS 

15. As ações previstas para o fortalecimento institucional dependem de diversas 
aquisições de bens, serviços de consultoria e obras que ainda não foram efetivados, 
como, por exemplo, a implantação da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos, 
a aquisição de equipamentos de informática para o Sistema de Gestão e Operação de 
Transporte Público Coletivo, equipamentos de monitoramento da poluição sonora e do 
ar, construção de obras civis para o Centro de Controle Operacional - CCO, implantação 
do CCO, dentre outras.  

16. O fortalecimento institucional compreende, ainda, a elaboração e a implantação do 
Plano do Sistema de Informação ao Usuário que, segundo a Unidade Especial de 
Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal, estaria inserido 
no Programa de Modernização da Gestão Pública do DF, financiado parcialmente pelo 
Banco Mundial. Ocorre que, segundo informações da Gerência daquele Programa, o 
financiamento será descontinuado em 2012 sem que a parte do escopo do CCO seja 
executada, devendo haver replanejamento do componente.   

17. Ainda sobre o “fortalecimento institucional”, a UEGP/PTU encaminhou cópia do 
Ofício DFTRANS nº 2395/2011, de 28.12.2011, ANEXO I,  confirmando a falta de 
licitação e de renovação da frota, que teria atingido 72,73% de frota operando sem 
licitação no final do exercício de 2011, bem como relatou precárias condições de 
funcionamento do órgão gestor e fiscalizador do transporte público coletivo do Distrito 
Federal.  

18. O referido documento apresenta em seu teor informações gravíssimas sobre o 
descontrole do sistema de transporte, não só quanto à idade da frota, mas também 
quanto a diversas ilegalidades que se acumularam até o encerramento do exercício, 
conforme transcrito a seguir: 
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“Aproxima-se o final do ano de 2011 e torna-se extremamente pertinente 
realizar uma avaliação a respeito da situação em que se encontra o Sistema 
de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, em especial 
no que tange aos problemas encontrados e às soluções propostas e 
implementadas, levando-se em conta a área de atuação da Diretoria 
Operacional desta Autarquia. 

Obviamente, em razão da situação de total abandono e descontrole a que 
foi submetido esse sistema, e, consequentemente, o seu órgão gestor e 
fiscalizador, ao longo de diversos anos, o quantitativo de problemas a serem 
atacados é bastante vasto. No entanto, a questão referente à situação da 
frota utilizada no Serviço Básico do STPC/DF é uma das mais 
preocupantes. 

De acordo com levantamentos realizados por esta diretoria e pelas suas 
gerências de Apoio Operacional e de Fiscalização, há diversos tipos de 
situação em que os veículos que compõem essa frota podem ser alocados 
e, por conta disso, alguns caminhos a serem trilhados na tentativa de 
solucionar os problemas gerados pela criação dessas situações. 

Em abril de 2011, momento em que a Diretoria Operacional passou a 
receber os primeiros resultados desses levantamentos solicitados, foi 
possível identificar um total de 11 (onze) status diferentes vinculados aos 
veículos integrantes da frota de Serviço Básico. São eles: 

2049 veículos – status: Autorizado a trafegar – Definição: Frota “autorizada 
pelo Estado – veículos com idade inferior ao limite permitido. 

970 veículos – Status: Frota substituída em função de renovação, mas 
reintegrada ao sistema através da 9ª Ata da Diretoria Colegiada do 
DFTRANS, de 18/12/2007 – Veículos com idade superior ao limite 
permitido. 

862 veículos – Status: Operação irregular Resolução 04/2007, 30/04/2007 – 
Definição: Frota com vigência encerrada, mas mantida no sistema, sem 
necessidade de substituição por renovação, através da Resolução nº 4 da 
Diretoria Colegiada do DFTRANS, de 30.3.2007 – veículos com idade 
superior ao limite permitido. 

5 veículos – Status: Autorização conforme Resolução 4.720, de 02.06.2005. 
Definição: Frota “autorizada” pelo Estado, mediante resolução do CTPC/DF 
– Veículos com idade inferior ao limite permitido.  

3 veículos – Status: Autorização conforme Resolução 4.721, de 2.6.2005. 
Definição: Frota “autorizada” pelo Estado, mediante Resolução do 
CTPC/SF. Veículos com idade inferior ao limite permitido. 

1 veículo – Status: Autorização Excepcional – Definição: Frota com vigência 
encerrada, mas mantida no sistema sem necessidade de substituição por 
renovação, através de autorização excepcional – Veículos com idade 
superior ao limite permitido. 

55 veículos – Status: Gerado Automaticamente na Migração – Definição: 
Frota com vigência encerrada, mas mantida no sistema, sem necessidade 
de substituição por renovação, com status gerado durante a migração de 
dados para atualização do sistema informatizado. Veículos com idade 
superior ao limite permitido. 

1 veículo – Status: Operação irregular Cadastrado p/ Relatórios TCDF. 
Definição: Frota sem autorização excepcional do Diretor Geral do DMTU/DF 
– Veículos com idade inferior ao limite estabelecido. 

2 veículos. Status: Operação Irregular. Exec. Frota req. 062/2005 VENEZA. 
Definição: Frota “autorizada” pelo Estado, mediante autorização excepcional 
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do Diretor Geral do DMTU/DF Veículos com idade superior ao limite 
estabelecido. 

3 veículos. Status: Veículos não cadastrados. Definições: Frota em 
processo de cadastramento não finalizado. Veículos com idade inferior ao 
limite permitido.  

2 veículos – Vigência fechada. Definição: Frota com vigência encerrada, 
mas mantida no sistema.  

19. Desta forma, cabe ressaltar que, além dessas irregularidades narradas pela 
Diretoria Operacional do DFTRANS, as quais se refletiram no descontrole absoluto da 
frota de ônibus coletivo, o retrocitado documento também informa diversas outras 
irregularidades relativas a autorizações ilegais de frota, tais como (vide Ofício DFTRANS 
nº 2395/2011, de 28.12.2011, fls. 30/91, e Memo 004/2011 – GVI/DOP, de 9.2.2011, fls. 
217/235):” 

 

203. Sobre a renovação da frota, houve avanços significativos no 
exercício de 2012, haja vista a adjudicação de parte das bacias às empresas 
vencedoras do processo de concessão, em 28.12.2012, tendo sido assinados os 
contratos de concessão nº 01/2012 e nº 02/2012, bem como o atual estágio 
conclusivo quanto às demais bacias de transporte, em fase de análise de propostas. 

 

d) “Melhoria da segurança de trânsito para os pedestres, os ciclistas e os 
veículos. 

20. Esse objetivo compreende diversas ações no sentido de construir ciclovias, fazer 
sinalização, adotar medidas para tratamento de locais críticos, construir passagens, 
implementar medidas educativas e de humanização, que ainda apresentam status de 
‘pendentes’ ou ‘em andamento’. Por ora, portanto, esse objetivo específico também não 
foi atingido.” 

  

204. Conforme comentários registrados no tópico relativo às “Pendências 
relevantes sobre a execução de obras e serviços de engenharia”, ainda há ciclovias 
com obras iniciadas e paralisadas sem que os responsáveis assumam a 
responsabilidade pela conclusão das obras, e também fragilidades de segurança 
decorrentes do estreitamento da via EPTG. 

“e) Implementação do sistema de bilhetagem automática 

21. Foi publicado o Decreto 31.311, de 9.2.10, que regula a bilhetagem eletrônica. O 
projeto básico do sistema de bilhetagem eletrônica foi concluído pelo grupo de trabalho. 
O BID recomendou urgência na sua implantação.  

22. Portanto, esse objetivo específico também não foi atingido pelo Programa. 

 

f) Implantar a Câmara de Compensação de Receitas e Créditos 

23. Foi publicado o Decreto 31083, de 25.11.09, que regulamenta a Câmara de 
Compensação de Receitas e Créditos, todavia até esta data não foi implementada. O 
BID também recomendou urgência na sua implantação.  

24. Portanto, esse objetivo específico também não foi atingido.” 
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205. As metas de implantação da Câmara de Compensação e do Centro 
de Controle Operacional também ainda não foram concluídas.  

206. Quanto ao atingimento de resultados gerais do Programa, as 
informações existentes até o momento evidenciam que há imensas dificuldades para 
os objetivos serem atingidos, seja pela insuficiência de recursos, seja pelas falhas de 
projetos e da execução de obras e serviços de engenharia, seja pela falta de 
implementação das ações de fortalecimento institucional da gestão e fiscalização do 
transporte público coletivo do Distrito Federal.  

207. Como não há formalização de mudanças nas ações a serem 
custeadas pelos recursos do Contrato de Empréstimo (BID e contrapartida), é 
necessário que as ações corretivas e respectivas metas a serem efetivamente 
implementadas sejam repactuadas, adequando-se os indicadores a esse novo 
cenário. 

208. Assim, recomenda-se à Secretaria de Transportes formalizar junto 
ao BID as ações que serão efetivamente implementadas, os respectivos 
responsáveis, prazos de implementação, objetivos e metas a serem alcançadas, 
cronograma detalhado das atividades, bem como as medidas corretivas de todas as 
falhas identificadas, para que se alcancem os objetivos esperados com a 
implantação do Programa.  
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CONCLUSÃO 
 

209. O resultado dos testes e exames de auditoria realizados permite 
concluir que os demonstrativos financeiros do Programa de Transporte Urbano 
representam razoavelmente sua situação física e financeira, ressaltando-se os 
seguintes fatos: 

 

Demonstrações financeiras  

210. Deixaram de ser devidamente contabilizadas nos demonstrativos 
bem como de serem informadas nas Notas Explicativas as seguintes informações:  

a) não implementação das correções recomendadas pela Auditoria 
anterior, a saber: 

 Divergência no montante de US$ 2.945,65 referente a 
equívoco no valor da taxa de câmbio utilizada para 
conversão em dólares do montante da NF nº 89 – Consórcio 
Mendes Júnior/Serveng/CR Almeida (Solicitação de 
Desembolso nº 16), que resultará na diminuição dos 
recursos aplicados. (conforme parágrafos 73, e 134 a 141  
deste Relatório); 

 Incorreção no Atestado de Execução de nº 26/2010 – UGP, 
que se refere à 13ª medição Lt 2 e não a de nº 12 – Lt 2 do 
Consórcio Mendes JR/Serveng/CR Almeida – Processo nº 
90.000068/10; (conforme parágrafos 73 e 140 a 143  deste 
Relatório); 

b) As Notas Explicativas não apresentam informações sobre a 
mudança contratual ocorrida, por meio de aditivo, conflitando com informações 
apresentadas no Relatório do 2º Semestre. Foi narrado que o Grupo Técnico da 
COFIEX, em 10/08/2011, emitiu a recomendação Nº 635 aprovando o pleito de 
prorrogação de prazo para aplicações do Programa. Posteriormente, em 05/09/11, o 
Tesouro Nacional teria encaminhado ao BID a referida recomendação e solicitado a 
apresentação do respectivo termo aditivo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
– PGFN. O aditivo teria sido apresentado, pelo BID, ao GDF e à Procuradoria da 
Fazenda Nacional, em 19/03/2012, e a fase de assinaturas teria sido concluída em 
29/03/2012 (conforme parágrafos 73 a 75 e 124 a 127 deste Relatório). 

 

Cláusulas contratuais 

211. Em nossa opinião, durante o ano encerrado em 31.12.2012, a 
Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal cumpriu, em todos os seus 
aspectos substanciais, as cláusulas contratuais de caráter contábil e financeiro do 
Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR, exceto quanto: 

a) à Cláusula 4.01 , alínea (b),  das disposições especiais do 
Contrato de Empréstimo, e Cláusula 6.01 das Normas Gerais do Contrato por não 
proceder à aquisição e principalmente o recebimento de obras de acordo com as 
especificações técnicas dos projetos básicos e executivos, especialmente das obras 
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do terminal de passageiros Ceilândia, obras de pavimentação,  adequação viária e 
instalação de passarela; haja vista inspeções realizadas pela auditoria ter 
constatado que a qualidade e quantidade dos serviços de obras encontram-se 
abaixo dos níveis adequados, parágrafos 212 e 213 deste Relatório e Relatório de 
Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia elaborado pelo  NFO//TCDF, cópia 
no Anexo C deste Relatório.  

b) à Cláusula 4.02 das disposições especiais do Contrato de 
Empréstimo,  por não conservar adequadamente as obras compreendidas no 
programa, de acordo com normas técnicas geralmente aceitas, especialmente dos 
terminais de passageiros de Brazlândia, Riacho Fundo, São Sebastião, obras de 
pavimentação, de  adequação viária e de obras complementares da EPTG; haja 
vista inspeções realizadas pela auditoria ter constatado que a qualidade da 
manutenção efetuada encontra-se abaixo dos níveis adequados, conforme 
parágrafos 212 e 213 deste Relatório e Relatório de Fiscalização de Obras e 
Serviços de Engenharia elaborado pelo  NFO//TCDF, cópia no Anexo C deste 
Relatório.  

c) à Cláusula 1.04 das Disposições Especiais e Artigo 6.04 das 
Normas Gerais por não aportar recursos de contrapartida ao terminal de Santa 
Maria. Apesar de ter sido noticiada a previsão de início das obras do terminal de 
Santa Maria, Quadra 401, com financiamento do BNDES, tais obras não haviam sido 
iniciadas no final de fevereiro de 2013, data da visita da auditoria ao local onde as 
obras contratadas deveriam estar em andamento, conforme parágrafos 142 a 147 
deste Relatório. 

 

Aquisições 

212. A auditoria concluiu que o executor/mutuário cumpriu as normas e 
procedimentos de aquisição e desembolso do Contrato nº 1957/OC-BR, exceto 
quanto: 

 

a) Programa de Comunicação Social e Ambiental do PTU/DF - Processo de 
Aquisição nº 0410002314/2009 - SBQC (GN 2350, Seção II) – contratado Grecco 
Consultorias - Atitude e Pensamento Estratégico, valor R$ 1.828.734,89. Objeto: 
Execução do Programa de Comunicação Social e Ambiental do PTU/DF. Contrato 
assinado em 04.10.2010, relativo às Solicitações de Desembolso nº 41, 42, 43, 44, 
46, 47. Não está comprovado nos autos que os serviços contratados de consultoria 
tenham ocorrido a preços de mercado, conforme parágrafos 148 a 152 deste 
Relatório; 

 

b) Terminal de ônibus da Ceilândia – Setor “O”. 

b.1) Falha na elaboração do Projeto Básico e ausência de 
comprovação da execução dos serviços , conforme parágrafos 153 a 163 deste 
Relatório e  item 2.3.1 e parágrafos 196 a 210 do Relatório de Fiscalização de 
Obras e Serviços de Engenharia do NFO/TCDF, cópia no Anexo C. 
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b.2) Desempenho deficiente das funções dos fiscais do 
Contrato nº 20/2009-ST, conforme parágrafos 153 a 163deste Relatório e item 
2.3.2 e parágrafos 111 a 118 do Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de 
Engenharia do NFO/TCDF, cópia no Anexo C deste Relatório; 

 

b.3) execução de serviços em desacordo com especificações 
técnicas. Contrato nº 20/2009-ST, conforme parágrafos 153 a 163deste Relatório 
e item 2.3.3 e parágrafos 119 a 128 do Relatório de Fiscalização de Obras e 
Serviços de Engenharia do NFO/TCDF, cópia no Anexo C deste Relatório. 

 

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, conforme parágrafos 153 a 
163 deste Relatório e parágrafos 96 a 128 do Relatório de Fiscalização de Obras e 
Serviços de Engenharia do NFO//TCDF, cópia no Anexo C deste Relatório. 

 
 

c) Passarela na rodovia DF-001 –  

c.1) Ausência de aplicação de BDI diferenciado para fornecimento 
de materiais no Contrato nº 08/2012-DER/DF, conforme parágrafo 164 deste 
Relatório e item 2.3.4, parágrafos 129 a 142 do Relatório de Fiscalização de Obras e 
Serviços de Engenharia do NFO/TCDF, cópia no Anexo C deste Relatório); 

 
c.2) Execução de escada em desacordo com as recomendações das 

normas técnicas no Contrato nº 08/2012-DER/DF, conforme parágrafo 164 deste 
Relatório e item 2.3.5, parágrafos 143 a 150 do Relatório de Fiscalização de Obras e 
Serviços de Engenharia do NFO/TCDF, cópia no Anexo C deste Relatório; 

 

c.3) Antecipação indevida de pagamento no Contrato nº 08/2012-
DER/DF, conforme parágrafo 164 deste Relatório e item 2.3.6, parágrafos 151 a 165 
do Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do NFO/TCDF, 
cópia no Anexo C deste Relatório; 

 

213. Quanto ao cumprimento das recomendações de exercícios 
anteriores, permaneceram pendentes de saneamento as seguintes falhas: 

 

a) Projetos das Ciclovias 

Projeto executivo de ciclovia, elaborado no âmbito do Contrato nº 
042/2008-DER, que liga a BR-060 ao Recanto das Emas, não consta da relação de 
ciclovias prioritárias do Distrito Federal, conforme parágrafo 179 deste Relatório e 
item 2.2, parágrafos 90 a 95 do Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de 
Engenharia do NFO/TCDF, cópia no Anexo C deste Relatório; 

 

b) Construção e manutenção dos terminais Brazlândia, São 
Sebastião e Riacho Fundo I 
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Não foram corrigidas as inúmeras falhas constatadas nos terminais 
de passageiros de Brazlândia, São Sebastião e Riacho Fundo I, relativo aos 
Contratos nºs 001/2008-ST, 002/2008-ST e 003/2008-ST; conforme parágrafos 180 
a 193 deste Relatório); 

 

c) Plano Diretor de Transporte Urbano do DF 

Não encaminhamento, por intermédio do Secretario de Transporte, 
de cópia do relatório de auditoria anteriores à Secretaria de Transparência e 
Controle para adoção das providências que julgar cabíveis, relativas ao Processo 
030.000.731/2005.  Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito 
Federal (Contrato nº 08/2008-ST), conforme parágrafos 165 a 169 deste Relatório. 

 

d) Terminais de passageiros de Santa Maria Quadra AC 119 e 
Quadra AC 401   

Obras contratadas em 2009 e não iniciadas, (conforme parágrafos 
142 a 147 deste Relatório). 

 

e) Adequação viária da EPTG, viadutos  e obras de arte 

e.1) Existência de diversos tipos de defeitos na superfície dos 
pavimentos flexível/asfáltico e rígido/concreto; conforme parágrafos 170 a 178 deste 
Relatório e item 2.1.1, parágrafos 28 a 37 do Relatório de Fiscalização de Obras e 
Serviços de Engenharia do NFO/TCDF, cópia no Anexo C deste Relatório; 

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; conforme parágrafos 170 a 178 deste Relatório e item 
2.1.2, parágrafos 38 a 46 do Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de 
Engenharia do NFO/TCDF, cópia no Anexo C deste Relatório; 

e.3) Inexistência de juntas de dilatação longitudinais e respectivas 
barras de ligação entre o pavimento rígido da via exclusiva e as baias de ônibus; 
conforme parágrafos 170 a 178 deste Relatório e item 2.1.3, parágrafos 47 a 53 do 
Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do NFO/TCDF, cópia 
no Anexo C deste Relatório; 

e.4) Insuficiência e inexistência de sistema de drenagem de águas 
pluviais em alguns trechos das vias; conforme parágrafos 170 a 178 deste Relatório 
e item 21.4, parágrafos 54 a 65 do Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de 
Engenharia do NFO/TCDF, cópia no Anexo C deste Relatório; 

e.5) Paradas de ônibus e estações de transferência não concluídas; 
conforme parágrafos 170 a 178 deste Relatório e item 2.1.5, parágrafos 66 a 69 do 
Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do NFO/TCDF, cópia 
no Anexo C deste Relatório; 

e.6) Identificação de escorregamento de aterros e erosão de taludes; 
conforme parágrafos 170 a 178 deste Relatório e item 2.1.6, parágrafos 70 a 76 do 
Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do NFO/TCDF, cópia 
no Anexo C deste Relatório; 

e.7) Estreitamento nas vias expressas norte e sul nos viadutos da 
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RFFSA, Vicente Pires e Guará, localizados na Linha Verde conforme parágrafos 170 
a 178 deste Relatório e item 2.1.7, parágrafos 77 a 82 do Relatório de Fiscalização 
de Obras e Serviços de Engenharia do NFO/TCDF, cópia no Anexo C deste 
Relatório; e 

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; conforme parágrafos 170 a 178 deste Relatório 
e item 2.1.8, parágrafos 83 a 89 do Relatório de Fiscalização de Obras e Serviços de 
Engenharia do NFO/TCDF, cópia no Anexo C deste Relatório. 

 

Fragilidades do Sistema de Controle Interno 

214. A auditoria concluiu que os sistemas de controle interno do executor 
e dos coexecutores do Contrato nº 1957/OC-BR estão razoavelmente aderentes a 
cada um dos cinco componentes do modelo COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations), todavia continuou apresentando algumas fragilidades já constatadas  
nos exercícios anteriores que necessitam do devido tratamento, para mitigar ou 
reduzir os riscos existentes, conforme registros nos parágrafos 102 a 106 e Anexo B 
deste Relatório, destacando-se:   

a) não há documentos e/ou atividades específicas de avaliação de 
risco formalmente registradas na UGP, em desacordo com as melhores práticas de 
um bom sistema de controle interno, que recomendam a existência de plano de 
identificação, avaliação e monitoramento de riscos do programa, conforme 
preconizado na metodologia COSO, e diretrizes da norma técnica da ABNT ISO 
31.000 (fragilidade C2); 

b) mecanismos insuficientes para providenciar o saneamento de 
todas as falhas apontadas nas auditorias efetivas do Programa anterior e/ou pelo 
BID (fragilidade C9); 

c) insuficiência de mecanismos de monitoramento da segurança e 
qualidade das instalações e da execução física do programa, principalmente 
relativas à falhas na sinalização das pistas bem como na colocação das proteções 
laterais (defensas metálicas) e  deficiência da sinalização do estreitamento da pista 
da EPTG, as quais comprometem a segurança dos usuários (fragilidade 10); 

d) fragilidades nos mecanismos de monitoramento das ações e 
resultados do Programa/Projeto (fragilidade 11); 

e) fragilidades nos processos existentes tanto administrativos de 
comprovação de despesas como os técnicos de recebimento das aquisições 
(fragilidade 13); 

f) .fragilidade nos procedimentos de contabilização das despesas 
do programa, em especial quanto ao processo de revisão de lançamentos 
(fragilidade 18); 

g) insuficiente  estrutura ou equipe de Controle Interno ou 
Compliance do Programa (fragilidade 22); 

h) fragilidade das  políticas e procedimentos operacionais do 
processo de investimento e alocação de recursos do Programa (fragilidade 24); 
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i) .fragilidades no sistema de acompanhamento físico/financeiro da 
obra e aprovação da medição de serviços e guarda da documentação de suporte 
(fragilidade 25); 

j) ausência de normatização interna de procedimentos específicos 
de alteração do plano de contas, captura e processamento de transações contábeis, 
aprovação de lançamentos não padrões, conciliações, fechamento contábil, 
preparação e emissão de relatórios financeiros e manutenção de parâmetros dos 
sistemas (fragilidade 26); 

k) ocorrência de várias irregularidades na execução das obras em 
2009, 2010, 2011 e também em 2012 evidenciam a necessidade de 
aperfeiçoamento da política de segregação de funções do Programa, principalmente 
na fiscalização e recebimento de obras e serviços de engenharia e nos processos de 
revisão de cálculos (fragilidades C27 e C32); 

l) inadequados procedimentos contábeis dos  coexecutores para o 
registro das transações financeiras,  relativos ao fornecimento de dados tempestivos 
à UEGP, para  consolidação das informações financeiras (fragilidade 37); 

m) mecanismos insuficientes para verificação da aderência das 
ações e dos produtos do Programa aos objetivos propostos (fragilidade 43); 

n) Falta de realização de conciliação bancária dos recursos 
internalizados no Brasil pela ST/DF devido à ausência de  acesso à movimentação 
da conta pela UGP/PTU, provocando a existência de saldos que não se conciliam 
com os movimentos ocorridos no exercício, comprometendo a fidedignidade dos 
demonstrativos financeiros do Programa (fragilidade 49); 

o) ausência de cronograma formal para fechamento contábil, 
devidamente divulgado, contemplando: a) informações necessárias para o 
fechamento; b) responsáveis pelo fornecimento de cada informação em cada área 
de origem; c) responsável pela contabilidade para tratamento e análise da 
informação; d) prazo para fornecimento das informações; e) prazo para o 
encerramento da análise contábil e preparação dos demonstrativos; f) mecanismos 
de acompanhamento do andamento das atividades, considerando os prazos 
estabelecidos (fragilidade 54); 

p) falta de controle adequado do Mutuário sobre o 
comprometimento do orçamento com os processos de aquisição já iniciados, de 
forma a evitar o estouro do orçamento e falta de recursos, como o ocorrido em obras 
financiadas pelo Programa(fragilidade 72); 

q) o Sistema que faz os pagamentos do programa (Siggo) não 
possui mecanismos adequados de bloqueio automático da inclusão de notas fiscais 
em duplicidade(fragilidade 78); 

r) controles inadequados sobre o recebimento de materiais e/ou 
serviços: diversas falhas na execução de contratos, relativos ao recebimento de 
obras e serviços em desacordo com a qualidade e a quantidade previstas nos 
projetos básicos e executivos, bem como com atrasos na entrega de produtos, 
evidenciando a fragilidade do atual sistema de fiscalização de contratos do 
Programa (fragilidades 92 e 97). 
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Aquisição, registro e controle de bens adquiridos pelo Programa 

215. Não houve aquisição de bens no período de 2012, nem nos 
exercícios anteriores, razão pela qual não foram aplicados procedimentos de 
auditoria sobre o assunto, conforme parágrafo 198 deste Relatório.  

 

 

Metas, indicações e resultados do Programa 

216. Com relação ao alcance das metas e objetivos do Programa 
constatou-se que não há formalização de mudanças nas ações a serem custeadas 
pelos recursos do Contrato de Empréstimo (BID e contrapartida), conforme previsto 
no contrato, sendo necessário que as ações corretivas e respectivas metas a serem 
efetivamente implementadas sejam repactuadas, adequando-se os indicadores a 
esse novo cenário, (conforme parágrafos 197 a 208 deste Relatório). 

 

 

 

 

Brasília, 19 de abril de 2013 

 

 

Auro Shiguenari Yoshida 
Auditor de Controle Externo 

Mat. 1317-0 
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