
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 
Nº XX/2016-XXX/XXX/SUBCI/CGDF 

 
PROCESSO Nº 095.000.988/2014 
 
 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 
AUDITORIA 
 
Trata-se de auditoria de conformidade realizada 
pela Controladoria-Geral do Distrito Federal-
CGDF, tendo por objetivo examinar a Prestação 
de Contas Anual da Sociedade de Transporte 
Coletivo de Brasília Ltda., nos termos da 
determinação do Senhor Subcontrolador de 
Controle Interno, conforme Ordem de Serviço nº 
11/2015, em atendimento ao Regimento Interno 
do TCDF. 
 
 
 
 

VALOR AUDITADO 
  
A amostra selecionada para o exame do 
Processo de Contas da Sociedade de Transporte 
Coletivo de Brasília, perfaz: 

 
Total: R$ 108.391.376,89 
 
 
PREJUÍZO APURADO 
  
Total: R$ 40.700.972,67 
 
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subcontroladoria de Controle Interno – 
Controladoria Geral do Distrito Federal 
 
 
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 
 
À Secretaria de Estado de Mobilidade para 
conhecimento, manifestação e adoção das 
providências pertinentes, com vistas ao Tribunal 
de Contas do Distrito Federal – TCDF. À 
Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília 
Ltda., para as providências cabíveis e ao 
Ministério Público do Distrito Federal – 
MPDFT, para ciência. 
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RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

 
Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília 
Ltda. - TCB, no período de 02/02/2015 a 10/04/2015, objetivando auditoria de conformidade para 
instrução do processo de Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício de 2014. 
 
Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
 
Mediante as constatações consideradas como falhas médias nos subitens: 2.1, 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 

3.7, 3.8, 3.9, 3,10 e 4.1 e as constatações consideradas como falhas graves nos subitens: 5.1 do Relatório 

de Auditoria nº xx/2016-xx/xx/SUBCI/CGDF, pelo que emitimos o certificado de auditoria de 

Irregularidade das Contas. 
 

As principais constatações foram as seguintes: 
 
a) – Análise do procedimento de assunção efetuado pela Administração Pública em operadoras de 
transporte público coletivo do Distrito Federal;  
b) – Realização de despesas sem emissão de prévio Empenho; 
c) – Ausência de orçamento detalhado e consequente cronograma de execução físico-financeira de serviço 
a ser prestado; 
d) – Prorrogação de prazo de vigência de contrato de prestação de serviços sem previsão no termo inicial;  
e) – Prorrogação de contrato de prestação de serviços com prazo já expirado; 
f) - Prorrogação de contrato de prestação de serviços com aumento do quantitativo do objeto contratual em 
nível superior ao previsto na legislação; 
g) - Prorrogação de contratação emergencial para atendimento da Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal realizada sem apresentação de justificativas à sua continuidade;  
h) - Prestação de serviços e realização do consequente pagamento sem cobertura contratual; 
i) - Ausência de levantamento da situação patrimonial por ocasião dos procedimentos de assunção nas 
empresas do Grupo Viplan. 
 
Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos: 
 

- Sucessivos aportes financeiros por parte da TCB em razão das despesas resultantes do procedimento de 
assunção; 
- Descumprimento art. 60 da Lei nº 4.320/1964, podendo caracterizar má-fé por parte do gestor na 
contratação do objeto; 
- Inexistência de parâmetros e elementos previstos em norma, a serem seguidos na elaboração do Termo de 
Referência e contrato efetuado pela Administração; 
- Prorrogação do prazo de vigência contratual efetuada indevidamente; 
- Realização de Aditivo de prorrogação do prazo de vigência em contrato já vencido; 
- Acréscimo quantitativo do objeto equivalente a 83% do previsto no contrato; 
- Descumprimento art. 26, parágrafo único, inciso I da Lei nº 8.666/1993, prorrogando contrato sem 
demonstrar que se mantinha a situação que ensejou a contratação emergencial; 
- Inobservância do prazo de vigência e pagamento sem respaldo contratual realizado com base no art. 24, 
inciso IV, da Lei nº 8.666/1993. 
 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à TCB, no seguinte sentido: 
 
- Sucessivos aportes financeiros por parte da TCB em razão das despesas resultantes do procedimento de 
assunção; 
- Aprimorar os procedimentos de controle da Unidade e efetuar a emissão Nota de Empenho previamente à 
liquidação da despesa, conforme disposto no art. 60 da Lei nº 4.320/1964; 
- Efetuar a apresentação do Edital ou Termo de Referência constando a devida estimativa dos custos 
unitários e cronograma físico-financeiro componentes do objeto contratual; 
- Observar os preceitos contratuais indicados, considerando a possível existência de cláusulas que vedem 
prorrogações no prazo de vigência dos contratos emergenciais; 
- Observar os preceitos contratuais quanto ao seu prazo de vigência, bem como a previsão que estabeleça a 
possibilidade de prorrogação do seu prazo de validade à época da formalização do Termo Aditivo; 
- Nos futuros procedimentos de compras/contratação de serviços, abster-se de realizar o acréscimo 
quantitativo do objeto da licitação em percentuais acima dos previstos na Lei nº 8.666/1993; 
- Aprimorar os procedimentos de contratação da Unidade, atentando-se para os prazos legais do termo, 
bem como o atendimento do art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/1993, principalmente quanto à apresentação 
das justificativas necessárias para prorrogação da contratação direta por situação emergencial; 
- Aprimorar os procedimentos de contratação da Unidade, atentando-se para os prazos legais do termo, 
bem como o atendimento do art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/1993, visando compatibilizar a realização da 
prestação de serviços e a vigência do respectivo contrato; 
- Adotar medidas visando identificar previamente a situação real qualitativa e quantitativa com relação aos 
bens de empresas operadoras que venham a ser assumidos por parte da Administração Pública; 
- Instaurar procedimento administrativo visando à apuração de possíveis irregularidades ocorridas em razão 
das falhas supracitadas, bem como à identificação dos gestores responsáveis à época. 
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