
 

 
 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO   Nº  03/2016 
 

 
PROCESSO Nº  480.000.118/2016 
 
 
RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 
INSPEÇÃO 
 

Trata-se dos exames realizados sobre os atos e 

fatos relacionados à execução de serviços 

contínuos de manutenção, recuperação e 

recomposição de vias e logradouros públicos, 

recuperação de pavimento asfáltico (operação 

tapa buraco), tendo como unidade responsável 

a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 

Brasil - NOVACAP, por determinação desta 

Subcontroladoria de Controle Interno e 

consoante Ordem de Serviço nº 32/2016 – 

SUBCI/CGDF, de 29 de fevereiro de 2016. 

 
TOTAL EMPENHADO NO CONTRATO 
ATÉ JULHO DE 2016: 
 
Total: R$ 11.369.353,00 
 
 
VALOR AUDITADO 
 
A amostra selecionada para o exame da 
Inspeção perfaz o valor de: 
 
Total: R$ 135.566.489,31. 
 
 
PREJUÍZO APURADO 
 
Contrato em execução. 
 
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Companhia Urbanizadora Nova Capital do 
Brasil - Novacap. 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subcontroladoria de Controle Interno – 
Controladoria-Geral do Distrito Federal 
 
 
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 
 
À Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Serviço Públicos do Distrito Federal - SINESP, 
visando ao pronunciamento de que trata o inciso 
IV do art. 10 c/c o art. 51 da Lei Complementar 
nº 1/1994, e posterior remessa ao Tribunal de 
Contas do Distrito Federal. 
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INSPEÇÃO 
 
EXERCÍCIO: 2016  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP 
 
PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

Ausência de planejamento e controle da unidade em relação à localização dos serviços de 
manutenção e recuperação de vias; Subcontratação sem observância dos requisitos legais 
necessários; Orçamentos em desacordo com a Lei nº 13.161/2015; Ausência de registros dos 
serviços efetuados; Elemento de despesa incompatível com o objeto do contrato; Ausência de 
comprovação dos requisitos de validade da licença de operação e estudos de jazida. 

 

RECOMENDAÇÕES  DE AUDITORIA: 

 

- Acostar aos autos os estudos/relatórios que comprovem que as quantidades de serviços 
apresentados nas memórias de cálculo, para cada lote, são compatíveis com a necessidade de 
manutenção recuperação de vias e logradouros do Distrito Federal, considerando 
proporcionalmente os recursos disponíveis; 

- Instaurar procedimento de apuração, em virtude da Unidade não apresentar os estudos 
necessários e suficientes do projeto básico para estimar a quantidade de reparos das vias e 
logradouros por cada lote da Concorrência nº 18/2015, descumprindo assim a alínea a “f” do 
inciso XXI, art. 6º da Lei 8.666/93, a fim de identificar os responsáveis e quantificar do dano, 
caso exista; 

- Notificar a Comissão de Licitação acerca de suas responsabilidades em relação à adoção de 
projeto básico deficiente, de acordo com a Lei nº 5.194 de 1966 e os Acórdãos 1380/2006 e 
2352/2006 do TCU; 

- Realizar a retificação do contrato formalizado, de modo que se adeque o conteúdo 
relacionado à subcontratação aos normativos já previamente relacionados; 

- Notificar às áreas da necessidade de ajustar todos os editais de licitação da Companhia aos 
normativos de subcontratação; 

- Atualizar os orçamentos da Concorrência nº 18/2015 de acordo com a alíquota previdenciária 
sobre a Receita Bruta, alterada pela Lei nº 13.161, de  

31 de agosto de 2015; 

- Notificar as áreas responsáveis acerca da necessidade de obedecer na íntegra as Decisões nº 
5551/2015, 6036/2015 e 01/2016 do TCDF, especialmente, quanto à atualização da alíquota de 
contribuição previdenciária antes da assinatura dos contratos; 

- Efetuar o detalhamento efetivo dos requisitos apresentados no item 9 – Controle da Produção, 
com a obrigatoriedade de cadastro de todos os locais objetos de intervenção, com a devida 
localização geográfica; 

- Incluir no contrato, como condicionante do pagamento, a entrega de mapas impressos e em 
formato digital com a representação georreferenciada de todos os polígonos objeto do contrato, 
com a caracterização de cores individualizada por medição.; 

- Efetuar consulta a Subsecretaria de Contabilidade/SEF acerca da classificação contábil 
adequada do elemento de despesa próprio para o lançamento dos serviços de manutenção de 
vias (tapa buraco); 

 - Apresentar a comprovação de publicação da Licença de Operação nº 019/2013 – IBRAM, da 
Jazida de Santa Maria, no Diário Oficial do Distrito Federal e em jornal de grande circulação 
do DF a fim de dar validade e publicidade ao ato; 

- Realizar investigações Geotécnicas para o estudo de materiais em empréstimo de solo (areia, 
brita, rachão, cascalho, pó de pedra, etc..) oriundos da Jazida Santa Maria, necessários e 
suficientes para execução das obras dos 16 lotes da Concorrência nº 18/2015- ASCAL/PRES; 

- Realizar o estudo que comprova a disponibilidade quantitativa dos materiais da Jazida Santa 
Maria que devem ser empregados na execução dos serviços objeto da Concorrência nº 18/2015 
– ASCAL/PRES. 
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