
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 
Nº 07/2015-DIMAT/CONIE/SUBCI/CGDF 

 
PROCESSO Nº 040.001.293/2014 
 
 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 
AUDITORIA 
 
Trata-se de auditoria de conformidade realizada 
pela Controladoria-Geral do Distrito Federal-
CGDF, tendo por objetivo examinar a Tomada 
de Contas Anual da então Secretaria de Estado 
de Transportes referenciada, atual Secretaria de 
Mobilidade do Distrito Federal nos termos da 
determinação do Senhor Subsecretário de 
Controle Interno, conforme  Ordem de Serviço 
nº 13/2015, de 28/01/2015, em atendimento ao 
Regimento Interno do TCDF. 
 
 
 
 

VALOR AUDITADO 
  
A amostra selecionada para o exame do 
Processo de Contas da Secretaria de Estado de 
Transporte do exercício de 2013, perfaz o 
montante de: 

 
Total: R$ 624.475.499,00 
 
 
PREJUÍZO APURADO 
 
Não foi constatado prejuízo no exercício de 
2013. 
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Secretaria de Estado de Transporte, atual 
Secretaria de Estado de Mobilidade. 
 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subsecretaria 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.  
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RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal-SEMOB, no 
período de 29/01/2015 a 27/02/2015, objetivando examinar a Tomada de Contas Anual da citada Unidade 
do exercício de 2013, nos termos da determinação do Senhor Subsecretário de Controle Interno, conforme 
Ordem de Serviço nº 13/2015, de 28/01/2015. 
 
Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
 

Mediante as constatações consideradas falhas formais nos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, e 2.1 e as 

constatações consideradas como falhas médias nos subitens 3.1, 3.2 do Relatório de Auditoria nº 07/2015 

– DIMAT/CONIE/SUBCI/CGDF, pelo que emitimos o certificado de auditoria de Regularidade das 

Contas com Ressalvas: 
 

As principais constatações foram as seguintes: 
 
a) - Inconsistências no Edital de Licitação Pública Internacional para construção de Terminais de Ônibus 
Urbanos;  
b) - Ausência de Rubrica nas folhas do Edital e anexos;  
c) - Projeto Básico Sem aprovação da autoridade competente; 
d) - Ausência de estudo técnico prévio para determinação dos quantitativos de serviços a serem realizados 
por Engenheiros e Técnicos; 
e) - Divergência na conciliação de convênios; 
f) - Ausência de sinalização de combate a incêndio e armazenagem inadequada de botijões de gás no 
depósito do almoxarifado;  
g) - Materiais vencidos estocados no almoxarifado; 

 

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

- Descumprimento dos Princípios Constitucionais da legalidade, publicidade, do devido processo legal e da 
ampla defesa e do contraditório; 
- Procedimentos licitatórios contendo falhas; 
- Processo licitatório efetuado com base em Projeto Básico sem aprovação/convalidação; 
- Possibilidade de superestimar os valores dos serviços; 
 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à Secretaria de Estado de Mobilidade do 
Distrito Federal  no seguinte sentido: 
 
- Seguir as orientações oriundas dos Pareceres da Procuradoria Geral do Distrito Federal quanto à 
abrangência da Licitação, se de caráter nacional ou internacional, de modo a promover a  mais vantajosa 
para a Administração Pública; 
- Obedecer na íntegra os princípios constitucionais: da legalidade, da publicidade, do devido processo legal 
e da ampla defesa, quando elaborar os Editais de Licitações;  
- Orientar formalmente os servidores e demais responsáveis envolvidos com os processos de licitação da 
necessidade de assinar/rubricar todas as folhas do Edital, conforme estatuído no art. 40 da Lei nº 
8.666/1993; 
- Os gestores deverão aprovar o Projeto Básico sempre que houver mudanças em seu conteúdo; 
- Adotar mecanismos de controle que assegurem que a versão final do Projeto Básico tenha a aprovação 
das autoridades competentes consignada nos autos; 
- Realizar revisão das planilhas e do Projeto Básico no sentido de verificar se os quantitativos apresentados 
e utilizados na contratação estavam adequados e promover as apurações necessárias caso fique constatado 
falhas na elaboração dos documentos; 
- Adotar procedimentos internos que garantam a confirmação nos autos da presença dos estudos técnicos 
preliminares, necessários, para possibilitar a avaliação do custo real da contratação; 
- Adotar procedimento no sentido de alertar a área responsável da Secretaria de Estado de Transportes  
(atual Secretaria de Estado de Mobilidade) da necessidade de promover os acertos e as conciliações 
contábeis na prestação de contas dos convênios; 
- Cumprir fielmente as normas de segurança e armazenagem conforme a Portaria nº 39, de 30/03/2011;  
- Solicitar ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), laudo de vistoria de segurança 
das instalações nos galpões do almoxarifado visando dimensionar os equipamentos necessários para 
prevenção e combate a incêndio, bem como a sinalização de segurança vertical e horizontal; 
- Estocar os botijões de gás liquefeito em local específico e apropriado;  
- Providenciar a baixa por desfazimento dos materiais inservíveis, por meio de autuação de processo; 
- Promover a destruição do material mediante justificativa e anexando o Termo de Desfazimento, conforme 
determina a Portaria nº 39, de 30/03/2011; 
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