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Processo nº: 1.122/14 (3 volumes) 

Jurisdicionada: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 
– DER/DF e Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil – Novacap 

Assunto: Auditoria Integrada 

Órgão Técnico: Secretaria de Auditoria - SEAUD 

MP: Procurador DEMÓSTENES TRES ALBUQUERQUE  

Publicação: Pauta dispensada (Res. 161/03, art. 1º, inciso VI) 

Ementa: Auditoria integrada, realizada no Departamento de 
Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF e na 
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – 
Novacap, visando analisar a adequação dos 
procedimentos de elaboração dos projetos atinentes ao 
transporte de materiais em obras rodoviárias (Momento de 
Transporte), bem como a execução desses serviços no 
âmbito do GDF. Remessa do Relatório Prévio de Auditoria 
aos gestores para conhecimento e manifestação 
(Despacho Singular nº 285/14-GCPM). Manifestação de 
uma das jurisdicionada. Determinações (Decisão nº 
932/15-CPM). Descumprimento por parte do Instituto do 
Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal 
– Brasília Ambiental – IBRAM/DF. A Instrução sugere a 
reiteração da diligência com alerta quanto à possibilidade 
de aplicação de multa. VOTO de acordo com a Instrução. 

 

RELATÓRIO 

 Cuidam os autos do Relatório de Auditoria, realizada no 
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF e na 
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, visando 
analisar a adequação dos procedimentos de elaboração dos projetos 
atinentes ao transporte de materiais em obras (Momento de Transporte), bem 
como a execução desses serviços no âmbito do GDF.  

2. Os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Auditoria 
apontaram, entre os achados, a ausência de um modelo de gestão de áreas 
de retirada e descarte de materiais, a ausência/insuficiência de elementos 
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essenciais aos projetos básicos, a elaboração de orçamentos inadequados, a 
utilização de sistemas de orçamentação com composições de custos 
defasadas e insuficientes e a liquidação inadequada dos serviços de 
escavação, carga e transporte no âmbito do Distrito Federal.  

3. Cópia da versão prévia do Relatório de Auditoria de fls. 54/122 
foi encaminhada ao DER/DF, à NOVACAP e ao IBRAM/DF para 
conhecimento e manifestação (Despacho nº 285/14-GCPM, fls. 130/131). 

4. Efetuadas as comunicações devidas, o IBRAM/DF 
apresentou os esclarecimentos de fls. 142/147. Facultados a se manifestar, o 
DER e a NOVACAP não vieram aos autos.  

5. Ato contínuo, o Tribunal, na Sessão de 24.3.2015, acolhendo 
Voto deste Relator, exarou a Decisão nº 932/15-CPM (fls. 262/264), in verbis: 

DECISÃO Nº 932/15 (CPM) 

“O Tribunal decidiu: 1) por unanimidade, de acordo com o voto 
do Relator: I – tomar conhecimento: a) do Relatório de 
Auditoria, de fls. 151/229; b) dos documentos acostados às 
fls. 142/147; II – determinar ao IBRAM que, no prazo de 90 
(noventa) dias, estabeleça indicadores gerenciais referentes 
aos requerimentos de licenciamento e autorização ambiental, 
de modo a identificar pontos fracos em projetos, contribuindo 
para a atuação pedagógica da autarquia e preventiva dos 
órgãos e entidades requerentes, informando ao Tribunal as 
providências adotadas (Achado 1); III – determinar à 
NOVACAP e ao DER que, doravante: a) observem 
rigorosamente a Orientação Técnica do Instituto Brasileiro de 
Auditoria de Obras Públicas OT – IBR 001/2006 na 
elaboração e contratação de projetos básicos de obras, de 
forma a garantir a efetividade do art. 6º, inciso IX, da Lei nº 
8.666/93 (Achado 2); b) façam constar nos processos a 
memória de cálculo detalhada dos orçamentos de obras 
públicas (Achado 3); c) observem os critérios de medição e 
pagamento preconizados no sistema de preço utilizado como 
referência, de modo a evitar incongruências na utilização de 
fator de correção volumétrico-empolamento (Achado 3); IV – 
determinar à NOVACAP e ao DER que garantam aos 
servidores a qualificação e o acesso ao inteiro teor da OT – 
IBR 001/2006, de modo a evitar falhas na elaboração de 
projetos básicos de obras, bem como ao inteiro teor desta 
decisão, a fim de garantir maior eficiência na fiscalização dos 
contratos de obras públicas (Achados 2 e 5); V – determinar 
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à NOVACAP que, doravante, observe, ao liquidar a despesa, 
as premissas assumidas pelo orçamento no momento da 
contratação, principalmente no tocante à aplicação de fatores 
de correção oriundos do fenômeno do empolamento (Achado 
5); VI – determinar à NOVACAP que adote as seguintes 
providências, informando ao Tribunal, em 90 (noventa) dias, 
as medidas tomadas: a) caso tenha interesse em manter uma 
tabela própria de pesos específicos e demais características 
de materiais de terraplenagem, faça ensaios geotécnicos nos 
diversos materiais, dando tratamento estatístico às amostras, 
de forma a garantir a adequação dos valores à realidade 
(Achado 3); b) caso tenha interesse em manter um sistema 
próprio de referência de preços: 1) mantenha-o atualizado, 
revendo periodicamente os indicadores de produtividade e de 
preços; 2) elabore manuais de utilização para orientar os 
usuários do sistema na orçamentação de obras públicas; 3) 
adote faixas escalonadas de distâncias média de transporte 
para o “Serviço de escavação, carga e transporte”, bem como 
de “Transporte de distância inferior à 5 Km”, garantindo maior 
adequação às patrulhas de equipamentos que realizam ciclos 
com menores distância média de transporte; 4) considerar, 
para os serviços relativos a momento extraordinário de 
transportes, o escalonamento em função da velocidade média 
das vias (Achado 4); c) adote medidas de controle capazes 
de garantir, na fase de liquidação da despesa, a 
compatibilidade entre os quantitativos dos “Serviços de 
escavação, carga e transporte”, ou que façam constar dos 
autos as justificativas para eventuais diferenças de 
quantitativos entre eles (Achado 5); VII – determinar aos 
órgãos e entidades integrantes do Governo do Distrito Federal 
que, a menos que apresentem razões plausíveis para fazê-lo: 
a) abstenham-se de utilizar os pesos específicos constantes 
do manual “Procedimentos Utilizados para Orçamentos de 
Urbanização”, aprovado pela Diretoria da NOVACAP em 
15.12.1999, até a revisão dos valores ali constantes, valendo-
se, provisoriamente, de índices constantes da literatura 
especializada ou de sistemas de outros órgãos, a exemplo 
dos adotados pela Secretaria Municipal de Obras da cidade 
do Rio de Janeiro (Achado 3); b) abstenham-se de utilizar o 
Sistema de Preços e Serviços – SIPS gerenciado pela 
NOVACAP até que a produtividade dos itens de serviços seja 
atualizada, valendo-se, provisoriamente, do SINAPI, SICRO, 
ou de outro sistema de referência de preços para elaboração 
de orçamentos de obras públicas que reflita o mercado local 
(Achado 4); c) as liquidações de serviços de terraplenagem 
estejam acompanhadas do controle topográfico, para 
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assegurar a efetiva prestação das quantidades contratadas, e 
do controle tecnológico previsto nas especificações, para 
garantir a qualidade do serviço prestado (Achado 5); VIII – 
recomendar à Secretaria de Estado de Governo que, no uso 
de suas competências institucionais, constitua grupo de 
trabalho objetivando a implantação de um modelo de gestão 
integrado das áreas de jazidas e de descarte de materiais de 
obras (bota-fora), de modo a contribuir para a eficiência e a 
economicidade das obras públicas, principalmente no que diz 
respeito à distância de transporte de materiais, que 
contemple: a) identificação de áreas passíveis de utilização 
em cada região administrativa do Distrito Federal; b) controle 
de utilização de cada área no tocante a volumes disponíveis 
e características de materiais; c) estabelecimento de 
competências de cada órgão e entidade integrante do 
sistema; d) condicionantes ambientais para a utilização das 
áreas; e) mecanismos de atualização permanentes dos 
dados; f) acesso às informações por todos os integrantes do 
sistema; g) indicadores de desempenho; IX – dar ciência do  
Relatório de Auditoria, do relatório/voto do Relator e desta 
decisão a todos envolvidos no processo, aos órgãos e 
entidades integrantes do GDF, em especial ao IBRAM, à 
NOVACAP e ao DER/DF; X – dar ciência da deliberação 
contida no item VII à Secretaria de Contas; XI – autorizar o 
retorno dos autos à Secretaria de Auditoria.”; 2) pelo voto de 
desempate do Senhor, proferido com base no art. 84, VI, do 
RI/TCDF, que acompanhou o posicionamento do Conselheiro 
PAULO TADEU, determinar à Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital do Brasil - NOVACAP e ao Departamento de 
Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF que, com 
fulcro no art. 9º da Lei Complementar nº 1/1994, instaurem 
tomada de contas especial para a identificação dos 
responsáveis e a quantificação do prejuízo decorrente de 
irregularidades em medições de serviços, conforme 
evidenciado nas Tabelas 15, 16 e 17 do Achado 05 do 
Relatório de Auditoria, devendo a TCE abarcar todos os 
processos de obras com movimentação de material de 1ª 
categoria no período de 2011 a 2014 (escopo da fiscalização), 
e utilizar como critério a coerência entre os valores de 
escavação, carga e transporte (Achado 5).” 

6. O DER/DF e a NOVACAP, visando atender a deliberação da 
Corte, encaminharam os Ofícios nºs 620/2015 – DG (fls. 375/383) e 
1272/2015 – GAB/PRES (fls. 384/401), os quais ainda não foram analisados. 
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7. Exaurido o prazo para atendimento do decisum, o IBRAM/DF  
não se manifestou. 

 

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO INSTRUTIVO 

8. O Corpo Técnico, por meio da Informação nº 54/2015 – 
SEAUD (fls. 402/403), analisa a matéria nos termos seguintes: 

“2. Na última apreciação dos autos, mediante o item II da 
Decisão nº 932/2015 (fls. 262/263), o Tribunal decidiu: 

“...I – tomar conhecimento: a) do Relatório de Auditoria, de fls. 
151/229; b) dos documentos acostados às fls. 142/147; II – 
determinar ao IBRAM que, no prazo de 90 (noventa) dias, 
estabeleça indicadores gerenciais referentes aos 
requerimentos de licenciamento e autorização ambiental, de 
modo a identificar pontos fracos em projetos, contribuindo 
para a atuação pedagógica da autarquia e preventiva dos 
órgãos e entidades requerentes, informando ao Tribunal as 
providências adotadas (Achado 1);...” 

3. O Tribunal encaminhou cópia da mencionada decisão à 
Jurisdicionada, por intermédio do Ofício-Circular nº 6/2015 – 
GP (fl. 350), tendo esta tomado conhecimento em 09/04/2015; 

4. Em 03/06/2015 o IBRAM protocolizou o expediente de fls. 
367/371, solicitando novo prazo de 30 (trinta) dias, para 
atendimento da diligência supra, deferido pelo Despacho 
Singular nº 198/15-GCPM (fl. 373) 

5. O prazo para cumprimento da determinação encontra-se 
vencido e, mesmo após contatos telefônicos, não houve 
manifestação por parte da Jurisdicionada, motivo pelo qual 
propõe-se esta Representação visando à reiteração da 
determinação supracitada, para que o IBRAM, em novo prazo 
de 30 (trinta) dias, manifeste-se sobre as determinações 
contidas no item II da Decisão nº 932/2015, sob a pena de 
aplicação da multa prevista no inciso VII do art. 57 da Lei 
Complementar nº 01/94. 

6. Registra-se que os documentos constantes às fls. 
375/401 (diligências) serão analisados oportunamente.” 

9. Concluindo, a Instrução sugere a reiteração da diligência 
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contida na Decisão nº 932/15-CPM, com alerta ao titular da jurisdicionada 
quanto à possibilidade de aplicação da sanção estabelecida no art. 57, inciso 
VII da Lei Complementar nº 1/94. 

 É o Relatório. 
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VOTO 

10. Na derradeira apreciação dos autos, a Corte exarou diversas 
determinações ao DER/DF, à NOVACAP e ao IBRAM/DF (Decisão nº 932/15-
CPM).  

11. Ante a ausência de manifestação do Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – 
IBRAM/DF, o Corpo Técnico representa propondo a reiteração da 
determinação constante do inciso II da Decisão nº 932/15-CPM, com alerta ao 
titular da jurisdicionada quanto à possibilidade de aplicação da sanção 
estabelecida no art. 57, inciso VII da Lei Complementar nº 1/94. 

 De acordo com a Instrução, VOTO no sentido de que o 
Tribunal: 

I. determine ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM/DF 
que, no prazo de 30 (trinta) dias, dê fiel cumprimento ao inciso 
II da Decisão nº 932/15, no sentido de que sejam 
estabelecidos indicadores gerenciais referentes aos 
requerimentos de licenciamento e autorização ambiental, de 
modo a identificar pontos fracos em projetos, contribuindo 
para a atuação pedagógica da autarquia e preventiva dos 
órgãos e entidades requerentes, informando ao Tribunal as 
providências adotadas; 

II. alerte o titular da jurisdicionada que o descumprimento de 
deliberação da Corte poderá ensejar a aplicação da 
penalidade prevista no art. 57, inciso VII da Lei Complementar 
nº 1/94; 

III. autorize o retorno dos autos à Secretaria de Auditoria para 
os devidos fins. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 2015. 

 
 
 

JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS 
Conselheiro - Relator  
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