
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Nº 01/2016-DIRIN/CONAG/SUBCI/CGDF 

 
 

 

PROCESSO: 097.000.386/2015 

 

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 Unidade acima referenciada, 

conforme Ordem de Serviço nº 220/2015 –

SUBCI/CGDF. 

 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE  

 

Total: R$ 284.985.473,84 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Prestação de Contas Anual de 2014 Do Metrô-

DF perfaz o valor de:  

Total: R$ 113..598.631,00 

 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Companhia do Metropolitano do distrito Federal 

- METRÔ-DF 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Mobilidade para 

conhecimento, manifestação e adoção de 

providências pertinentes, com vistas ao Tribunal 

de Contas do Distrito Federal - TCDF. 

 

.  

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Controladoria-Geral do Distrito Federal 
Subcontroladoria de Controle Interno 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

EXERCÍCIO: 2014 

 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO 

FEDERAL  
 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

 

 Existência de dívidas pendentes de pagamento e não registradas em restos a pagar; 
 Liberação das cancelas do Metrô-DDF em determinados horários por falta de empregados; 

 Multa e juros aplicados pela Receita Federal sobre o não recolhimento de contribuição 

previdenciária de Riscos Ambientais de Trabalho; 
 Realização de horas extras acima do permitido pela legislação; 

 Intervalos intra e interjornada irregulares;  

 Ausência de estudo prévio para quantificar os serviços contratados; 

 Prorrogação indevida de contrato emergencial;  

 Notas fiscais sem detalhamento dos serviços executados;  

 Projeto básico sem detalhamento dos custos; 
 Contratação emergencial sem orçamento ou prévio empenho;  

 Anotação de responsabilidade técnica vencida; 

 Planejamento inadequado resultando em sucessivas contratações emergenciais; 
 Realização de despesa sem cobertura contratual. 

 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 

 Providenciar os recursos orçamentários a fim de reconhecer as dívidas pendentes de pagamento, 

referente ao exercício de 2014; 
 Providenciar a instauração de processo apuratório para identificar responsabilidades e apurar o 

prejuízo em decorrência da abertura das cancelas; 

 Providenciar o registro das obrigações de acordo com a sua característica, em consonância com 
o art. 36 da Lei nº 4.320/1964; 

 Acompanhar a homologação do pedido de compensação junto à Receita Federal do Brasil pelo 
prazo mínimo de cinco anos; 

 Acompanhar no site da Previdência Social as alterações do Fator Acidentário Previdenciária-

FAP de modo a evitar recolhimento incorreto da contribuição de GIILRAT; 
 Ajustar a escala de motoristas de acordo com a demanda dos serviços e os turnos operacionais, 

de modo a evitar a realização habitual de mais de duas horas extras por dia de forma indiscriminada; 

 Conceder os intervalos intrajornada aos empregados da Companhia de acordo com a 
Consolidação das Leis do Trabalho (Lei nº 5452, de 01/05/1943 e suas alterações); 

 Ajustar a escala dos motoristas de acordo com a demanda dos serviços e os turnos, de modo a 

evitar o descumprimento da legislação com relação aos intervalos interjornadas; 
 Elaborar ficha de Controle para cada modalidade de licitação, contemplando todos os requisitos 

previstos em Lei, de modo que o responsável pela condução do processo ou pela fase do procedimento 

tenha condições de verificar o seu cumprimento; 
 Orientar formalmente os empregados do Metrô quanto à impossibilidade de prorrogação de 

contrato emergencial, conforme vedação prevista no art. 24, inciso IV da lei nº 8.666/1993; 

 Solicitar formalmente que o Consórcio Metroman apresente nota fiscal com o 
detalhamento/especificação dos serviços prestados; 

 - Orientar e formalizar as áreas responsáveis pelos contratos da Unidade, da necessidade de 

incluir no projeto básico todos os elementos do art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93, em obediência ao art. 
7º, § 2º, inciso II, e 9º, da Lei nº 8.666/1993, sob pena  de anulação do contrato com base no § 6º do mesmo 

artigo; 

 Orientar formalmente os setoriais de planejamento e execução orçamentária  do Metrô/DF para 
incluir na Programação Anual Orçamentária da Unidade, recursos suficientes para assegurar a continuidade 

dos serviços de natureza contínua e necessários à atividade da Companhia; 

 Exigir a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART dos responsáveis pela 

execução dos serviços de engenharia, eletricidade, mecânica e eletrônica atualizadas; 

 Formalizar às unidades administrativas da Companhia, responsáveis por contratações de 

serviços de natureza continuada, para que sejam iniciados os processos licitatórios com a antecedência 
necessária para a sua conclusão antes do término de vigência do contrato, evitando-se a descontinuidade da 

prestação dos serviços; 

 Alertar, formalmente, as áreas envolvidas com a gestão de contratos da Companhia que a 
realização de despesas sem cobertura contratual afronta os arts.  60 e 62 da Lei nº 8.666/1993 e art. 60 da 

Lei nº 4.320/1964, podendo ensejar a aplicação de penalidades aos envolvidos; 

 Refazer as designações de executores de contratos vigentes, corrigindo as atuais, permitindo que 
um mesmo executor fiscalize até no máximo 3 (três) contratos, conforme determina a legislação vigente, 

apresentando justificativas em situações excepcionais, onde haja a necessidade de extrapolação do limite 

fixado; 
 Corrigir as cláusulas contratuais, por meio de Aditivos, que determinem que o responsável pelo 

Departamento não seja sempre o executor do contrato, assim outro empregado da empresa poderá ser 

designado para o encargo;. 

 Refazer as designações de executores de contratos vigentes. 

 

junho/2016  


