
 

 

 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 3/2017 - 

DINOE/COLES/SUBCI/CGDF 

 

 

PROCESSO Nº 480.000.465/2016 

 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

INSPEÇÃO 

 

Trata-se de inspeção realizada pela 

Controladoria-Geral do Distrito Federal – 

CGDF, tendo por objetivo examinar atos e fatos 

relacionados à Construção e Reformas de 

Terminais Urbanos, conforme Ordem de Serviço 

nº 102/2016 e 150/2016 – SUBCI/CGDF. 

 

 

VALOR AUDITADO 

 

A amostra selecionada para a Inspeção perfaz o 

valor de: 

 

Total: R$ 52.094.938,27 

 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Foi constatado prejuízo no valor de 

R$157.064,95 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Mobilidade – SEMOB e 

Transporte Urbano do DF - DFTRANS 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

Para conhecimento e providências à Secretaria 

de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos 

do Distrito Federal – SINESP, bem como para 

conhecimento do Tribunal de Contas do Distrito 

Federal - TCDF. 

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

 

 
 

INSPEÇÃO – CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS  
 

Secretaria de Estado de Mobilidade – SEMOB e Transporte Urbano do DF - 

DFTRANS 

 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Falha nos projetos básicos de reforma e construções dos terminais  de ônibus 

b) Falta de objetividade em sindicância para apurar atraso na execução das obras 

c) Aditivos contratuais que ultrapassam os limites impostos pela Lei nº 8.666/93 

d) Falhas no acompanhamento dos executores das obras dos terminais. 

e) Ineficiência e prejuízo na contratação do consórcio supervisor. 

f) Pendências nas respostas das notas de auditoria do TCDF. 

g) Inadequação das instalações físicas nas reformas e construções dos terminais. 

h) Falhas na gestão da implantação dos terminais urbanos de ônibus. 

 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

a) Criar no prazo de 30 dias, normativo interno relacionado a Circular Conjunta nº 

01/2017 – SEMOB/DFTRANS de forma a evitar a ocorrência de Projeto Básico e/ou 

Projeto Executivo com grau de detalhamento impreciso. 

b) Abrir procedimento apuratório pelo DFTRANS para verificar a responsabilidade 

pela elaboração/aprovação de projeto básico deficiente 

c) Devolver os processos de sindicância à Comissão responsável para a indicação dos 

responsáveis pelas falhas nos projetos básicos, notadamente em relação a não 

aplicação das Normas Técnicas existentes desde antes do processo licitatório. 

d) Criar no prazo de 30 dias, normativo interno relacionado à Circular SEI nº 10/2017 

– SEMOB/GAB/ASTEC de forma a evitar a ocorrência de Projeto Básico e/ou 

Projeto Executivo com grau de detalhamento impreciso 

e) Realizar o Treinamento dos gestores públicos para que na gestão dos contratos 

observe as formalidades impostas por lei; 

f) Abrir procedimento apuratório para verificar a responsabilidade por desídia da 

administração na prorrogação dos contratos extintos nas reformas dos terminais de 

Planaltina, Taguatinga Sul e Cruzeiro Novo. 

g) Criar no prazo de 30 dias, normativo interno relacionado à Circular SEI nº 11/2017 

– SEMOB/GAB/ASTEC de forma a evitar a ocorrência de extrapolação de limites 

previstos artigo 65, 1º, da Lei nº 8666/93, bem como considerar individualmente os 

acréscimos e supressões, conforme entendimento dos Tribunais de Contas; 

h) Criar no prazo de 30 dias, normativo interno relacionado à Circular SEI nº 12/2017 

– SEMOB/GAB/ASTEC de forma a evitar o descumprimento dos pareceres da 

PGDF, tendo em vista ser o órgão de assessoramento jurídico do Distrito Federal, 

bem como submetam à apreciação da assessoria jurídica do órgão as minutas dos 

termos aditivos para que sejam examinadas e aprovadas previamente. 

i) Instaurar processo para apuração de responsabilidades tendo em vista a realização 

de aditivos acima dos limites permitidos pela Lei de Licitações; 

j) Apresentar as memórias de cálculo que deram origem as medições e planilhas de 

aditivos; 

k) Apresentar os relatórios de acompanhamento das obras; 

l) Verificar se houve pagamentos indevidos, em caso afirmativo instaurar processo 

administrativo para apurar responsabilidade e tomada de contas especial pelo dano 

financeiro. 

m)Instaurar a devida Tomada de Contas Especial para apurar o prejuízo 

R$157.064,95 pelo pagamento das glosas de serviços não executados 

n) Apurar as pendências solicitadas nas Notas de Auditoria do TCDF, caso não haja 

as memórias de cálculo e relatório de acompanhamento, apurar a responsabilidade e 

se comprovado prejuízo instalar a Tomada de Contas Especial. 

Outubro/2017  


