
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 
Nº 01/2015-DIROH/CONIE/SUBCI/CGDF 

 
Processo nº 112.000.517/2014 

 
 

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  Companhia Urbanizadora 
da Nova Capital do Brasil nos termos da 
determinação do Senhor Subsecretário de 
Controle Interno, conforme  Ordem de Serviço 
nº 127/2014, em atendimento ao Regimento 
Interno do TCDF. 
 
 
 
 

VALOR AUDITADO 
  
 
A amostra selecionada para o exame do 
Processo de Contas da  Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil do 
exercício de 2013 foi obtida dentro do montante 
de despesa autorizada na Lei Orçamentária que 
perfaz 

 
 
Total: R$ 1.894.574.543,43 
 
 
PREJUÍZO APURADO 
 
Não foi levantado no trabalho o prejuízo 
efetivo, sendo solicitada correções e 
apurações ao órgão. 
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil - NOVACAP 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subsecretaria de Controle Interno – 
Controladoria Geral do Distrito Federal 
 
 
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 
 
À Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Serviços Públicos do Distrito Federal para 
conhecimento, manifestação e adoção das 
providências pertinentes, com vistas ao Tribunal 
de Contas do Distrito Federal – TCDF.  
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RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - 
NOVACAP, no período de 21/07/2014 a 07/11/2014, objetivando auditoria de conformidade para instrução 
do processo de Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício de 2013. 
 

Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
 

Mediante as falhas médias nos subitens 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.15 e as falhas 

graves nos subitens 1.1, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.14 do Relatório de Auditoria nº 1/2015-

DIROH/CONIE/SUBCI/CGDF, pelo que emitimos o certificado de auditoria de Irregularidade das 

Contas: 
 

As principais constatações foram as seguintes: 
 

a) – omissão na revisão de planilhas de encargos sociais dos editais de licitação formulados pela 
NOVACAP, conforme determinado pelo tribunal de contas do distrito federal - TCDF; 
b) – alterações quantitativas acima dos limites legais; 
c) – realização de sucessivos aditivos de prorrogação contratual para inclusão de serviços extras sem 
existência de créditos orçamentários bem como a não conclusão do objeto contratual; 
d) – pagamento indevido de taxa de benefícios e despesas indiretas – BDI; 
e) – aditivo de serviço realizado com aprovação de preço superior à proposta original da contratada e 
apresentando vícios construtivos; 
f) – permissão de subcontratação integral de serviços que foram objeto de comprovação técnica; 
g) – Não adequação à inexigibilidade de licitação em todo o objeto; 
 

Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos: 
 

- Oneração nas planilhas de composição de custos dos serviços que compõem as obras de engenharia, pelos 
percentuais a maior dos encargos sociais incidentes indo de encontro ao princípio da economicidade; 
- Violação dos princípios da isonomia, da vantajosidade e da competitividade inerentes a toda a licitação 
pública; 
- Morosidade na finalização do objeto contratual com vários aditivos de prorrogação de prazo, ainda que 
tenha sido pago quase a sua totalidade, a obra ainda não foi concluída e possui vários vícios construtivos; 
- Aditivo contratual com valor onerado em R$15.100,34; 
- oneração na aditivação contratual, em desconformidade com os princípios da economicidade; 
- subcontratação de serviços pela empresa contratada sem respaldo contratual para futuras exigências pela 
administração quanto às obrigações previdenciárias e trabalhistas desta subcontratação; 
- inadequação da aplicação da inexigibilidade de licitação em todo objeto; 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à Companhia Urbanizadora da Nova Capital 
do Brasil – NOVACAP no seguinte sentido: 
 

- Cumprir com o que determina as Decisões do TCDF, com destaque para as de nos 3.605/2013 e 
2.747/2014, no que tange às adequações nas tabelas de composição de custos/preços unitários de acordo 
com as novas taxas de encargos sociais incidentes no Distrito Federal estabelecidas pelo SINAPI. 
- Não formalizar aditivos acima dos 50%, no caso de reforma de edifícios, bem como acima de 25% nos 
demais casos, verificando, inclusive, o percentual dos acréscimos e supressões antes da confrontação dos 
saldos, tendo em vista a impossibilidade de descaracterização do objeto, conforme entendimentos dos 
Acórdãos n° 1733/2009 - TCU Plenário e 265/2010 - TCU Plenário; 
- Concluir o objeto contratual com o seu recebimento definitivo; 
- Exigir da empresa contratada a Anotação de Responsabilidade Técnica do as built bem como os projetos 
contendo todas as alterações conforme construídas; 
- Notificar à empresa contratada pelos defeitos verificados na reforma do ginásio e em todo o complexo 
cujas instalações foram objeto de intervenção para a adequação às normas de acessibilidade e combate a 
incêndio, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 
- Implantar um controle para o desempenho de qualidade pelas obras recebidas, consoante a OT-IBR n° 
3/2011; 
- Instruir os executores contratuais da entidade em relação à obediência aos seus normativos internos. 
- Notificar à empresa contratada pelos defeitos verificados na reforma do ginásio e em todo o complexo 
cujas instalações foram objeto de intervenção para a adequação às normas de acessibilidade e combate a 
incêndio, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 
- Verificar os preços originais apresentados pela empresa contratada para o serviço em tela, a fim de 
notificar a empresa para efetuar os respectivos ajustes de valores respeitando-se o contraditório e a ampla 
defesa; 
- Instruir aos setores responsáveis pela elaboração do Edital de licitação sobre o disposto na Lei n° 
8.666/1993, art.23, § Io, bem como a jurisprudência emanada das Cortes de Contas; 
- Exigir controle rigoroso sobre a vedação à subcontratação disposta no edital, aplicando de imediato as 
advertência e sanções pertinentes, estabelecidas no Termo Contratual, cláusula nona; 
- Elaborar procedimentos mais rígidos na análise de inexigibilidade de licitação de forma a assegurar que 
nas próximas avenças somente contrate fornecimento de bens e serviços diretamente, por inexigibilidade 
de licitação, quando restarem comprovados os requisitos da inviabilidade de competição, nos termos do art. 
25 da Lei n° 8.666/1993; 
- Exaurir todas as possibilidades de licitação antes de optar pela contratação direta, demonstrando no 
processo transparência e credibilidade na contratação de bens e serviços. 
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