
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 4/2016 

 

 

PROCESSO Nº 480.000.222/2016 

 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de auditoria especial realizada pela 

Controladoria-Geral do Distrito Federal – 

CGDF, tendo por objetivo examinar atos e fatos 

relacionados à construção do Aterro Sanitário 

Oeste na Unidade acima referenciada, conforme 

Ordem de Serviço nº 57/2016 – SUBCI/CGDF,  

 

 

VALOR DO CONTRATO (EXECUÇÃO E 

SUPERVISÃO) 

 

Total: R$  

 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Serviço de Limpeza Urbana – SLU/DF 

 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoriade Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

Para conhecimento e providências ao Serviço de 

Limpeza Urbano, NOVACAP, Secretaria de 

Estado de Educação, bem como para 

conhecimento do Tribunal de Contas do Distrito 

Federal - TCDF. 

 

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

 

 

AUDITORIA ESPECIAL– EXECUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO OESTE 

Serviço de limpeza Urbana – SLU/DF 

Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP 

Secretaria de Estado de Educação – SE/DF 
PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Irregularidade nos termos de referência dos pregões; 
b) Não aplicação de multas na rescisão do Contrato nº 615/2013; 

c) Falta de implementação das condicionantes ambientais da licença de instalação; 

d) Superdimensionamento da área da escola  para atendimento da condicionante ambiental nº 14; 
e) Ineficiência na gestão da construção do aterro sanitário; 

f) Ineficiência no Contrato nº 09/2015 – consultora e fiscalizadora das obras da célula de aterro; 

 
RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

•Notificar  as áreas acerca da necessidade de detalhar os termos de referência no intuito de melhorar a 

gestão dos contratos da Unidade; 

•Apurar responsabilidade pela não aplicação das sanções contratuais no inadimplemento da empresa, com 

como verificar os danos ao erário decorrentes; 

•Fazer gestão para cumprimento das condicionantes ambientais, principalmente com os órgãos parceiros 
CAESB e NOVACAP, no intuito de agilizar a execução das obras, obter licenciamento ambiental e ter 

condições de iniciar a operação do Aterro Sanitário; 

• Propor a Secretaria de Educação a elaboração de um plano de ocupação da escola, considerando a 
utilização dos espaços em tempo integral ou a remoção de alunos e professores da região de Samambaia, 

para ocupar os espaços ociosos da nova escola, tendo em vista que a escola já está sendo construída; 

•Elaborar plano de acompanhamento sistemático das ações a serem desenvolvidas pelos vários órgãos na 
implementação do Aterro Sanitários Oeste, no intuito de agilizar a tomada de decisão e melhorar a gestão 

para conclusão do objeto contratado; 

• Notificar as áreas responsáveis acerca da necessidade de, nas contratações de serviços de consultoria, 
detalhar com maior precisão os documentos a serem entregues, a periodização de visitas e entregas de 

relatórios, bem como implementar mecanismos de controle e efetiva fiscalização; 

• Abrir procedimento apuratório visando identificar as responsabilidades pela elaboração do termo de 
referência inadequado, sem o devido detalhamento dos serviços a serem executados, bem como quantificar 

os possíveis prejuízos, caso existam. 
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