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_______________________________________________ 

Análise Gerencial 
 
Senhor Superintendente da CGU-Regional/PI,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201701184, e consoante 
o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa da Secretaria Federal 
de Controle – SFC n.º 01, de 06 de abril de 2001, apresentam-se os resultados dos exames 
realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pela Eletrobras Distribuição 
Piauí (antiga Companhia Energética do Piauí). 
 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 03 a 14 de julho de 2017, por meio 
de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob 
exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita 
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 
 
Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 
 
O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos Trabalhos, 
que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados da Auditoria, que 
contém o detalhamento das análises realizadas. Assim, o relatório consiste em subsídio 
ao julgamento das contas apresentadas pela unidade ao Tribunal de Contas da União – 
TCU. 
 

 
2. Resultados dos trabalhos 
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De acordo com o escopo de auditoria, firmado entre a Controladoria Regional da União 
no Estado do Piauí e a Secretaria de Controle Externo do TCU no Estado do Piauí – 
Secex/PI, registrado por meio da ata de reunião realizada em 13 de dezembro de 2016, 
foram efetuadas análises sobre os temas a seguir relacionados. 
 
Conteúdos estabelecidos no Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 156, de 30 de 
novembro de 2016: 
 
a) Item 1: Conformidade das peças do processo de contas; 
b) Item 2: Resultados quantitativos e qualitativos da gestão; 
c) Item 3: Indicadores de desempenho da gestão; 
d) Item 4: Gestão de Pessoas; 
e) Item 6: Gestão de Compras e Contratações; 
f) Item 8: Gestão de Tecnologia da Informação; 
g) Item 11: Controles Internos Administrativos; e 
h) Item 12: Controles internos relacionados à elaboração das demonstrações contábeis e 
de relatórios financeiros. 
 
Conteúdos específicos: 
 
a) Ações adotadas para a redução efetiva dos créditos de liquidação duvidosa (item 1.5.1.1 
do Acórdão TCU nº 1172/2011 – 2ª Câmara); e 
b) Ações adotadas para a redução efetiva das perdas com distribuição de energia elétrica 
(item 1.5.1.2 do Acórdão TCU nº 1172/2011 – 2ª Câmara). 
 
Outros temas considerados relevantes pela CGU para a certificação da gestão: 
 
a) Cumprimento das determinações do TCU; 
b) Cumprimento das recomendações da CGU; e 
c) Alimentação do sistema CGU-PAD. 
 

 
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

Considerando a natureza jurídica e o negócio da Unidade Prestadora de Contas (UPC), as 
peças: I – Rol de Responsáveis, II – Relatório de Gestão e III – Relatórios e pareceres de 
órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão 
dos responsáveis pela Eletrobras Distribuição – PI estão em conformidade com as normas 
e orientações contidas na Instrução Normativa TCU nº 63, de 01 de setembro de 2010, na 
Decisão Normativa TCU nº 154, de 19 de outubro de 2016 e na Portaria TCU nº 59, de 
17 de janeiro de 2017, exceto quanto às informações relacionadas a seguir, as quais foram 
apresentadas de forma incompleta ou inconsistente, conforme detalhado em itens 
específicos da parte de Achados da Auditoria:  
 

Quadro – Informações apresentadas de forma incompleta ou inconsistente no processo de prestação 

de contas da Eletrobras Distribuição – PI. 
Informação incompleta ou inconsistente Peça Normativo 

Apresentação Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Organograma Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Macroprocessos Finalísticos  Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 
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Quadro – Informações apresentadas de forma incompleta ou inconsistente no processo de prestação 

de contas da Eletrobras Distribuição – PI. 
Informação incompleta ou inconsistente Peça Normativo 

Estágio de Implementação do Planejamento 
Estratégico 

Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Vinculação dos Planos da Unidade com as 
Competências Institucionais e Outros Planos 

Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Desempenho Orçamentário Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Apresentação e Análise de Indicadores de 
Desempenho 

Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Descrição das Estruturas de Governança Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Atuação da Unidade de Auditoria Interna Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos 
Administrativos 

Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Gestão de Riscos e Controles Internos Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Informações sobre a Empresa de Auditoria 
Independente Contratada 

Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Estrutura de Pessoal da Unidade Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Contratação de Pessoal de Apoio e de 
Estagiários 

Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Gestão do Patrimônio Imobiliário da União Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Gestão da Tecnologia da Informação Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Principais Sistemas de Informações Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Gestão Ambiental e Sustentabilidade Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Canais de Acesso do Cidadão Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Carta de Serviços ao Cidadão Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito 
da Unidade 

Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 
6.404/76 e Notas Explicativas 

Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Tratamento de Recomendações do Órgão de 
Controle Interno 

Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Demonstração da Conformidade do 
Cronograma de Pagamentos de Obrigações 
com o Disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 

Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Informações sobre Ações de Publicidade e 
Propaganda 

Relatório de Gestão Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Opinião expressa sobre os controles internos 
administrativos da UPC 

Parecer da Unidade 
de Auditoria Interna 

Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Dados dos responsáveis pela gestão da UPC Rol de Responsáveis Anexo único da Portaria 
TCU nº 59/2017 

Fonte: Sistema e-Contas, em 30 de junho de 2017. 
 
  
##/Fato## 

 
 
2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 
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Com a finalidade de atender ao estabelecido pela Corte de Contas, considerou-se a 
seguinte questão de auditoria nesse item: (i) os resultados quantitativos e qualitativos 
estão sendo atingidos? 
 
A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise da execução física e financeira 
das ações orçamentárias executadas pela Eletrobras Distribuição – PI no exercício de 
2016, bem como na análise dos resultados aferidos por meio de indicadores operacionais 
estabelecidos no Contrato de Metas de Desempenho Empresarial – CMDE, os quais 
demonstram o desempenho operacional da empresa no exercício de 2016, a partir dos 
dados constantes no Relatório de Gestão e em documentos disponibilizados pela UPC. 
 
As Demonstrações Financeiras da Eletrobras Distribuição – PI, elaboradas nos termos da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, apresentaram um prejuízo de R$ 
506.761.000,00 no exercício de 2016, menor em 10,00% que o registrado no exercício de 
2015, que foi de R$ 562.987.000,00. Concorreram para esse prejuízo, conforme Notas 
Explicativas às Demonstrações Financeiras, despesas com compra de energia e custos 
operacionais acima dos valores previstos pela empresa. 
 
No exercício de 2016, a Eletrobras Distribuição – PI executou sete ações constantes da 
Lei Orçamentária Anual – LOA, tendo sido estabelecidas metas físicas para duas dessas 
ações. Na tabela a seguir, apresentam-se os dados relativos à execução física e financeira 
das ações em questão:  
 

Tabela – Execução física e financeira de ações da LOA-2016 pela Eletrobras Distribuição – PI. 

Ação Execução Física Execução Financeira 
Prevista Realiza

da 
% 

Execuç
ão 

Prevista Realizada % 
Execuç

ão 
14KY – Ampliação 

do Sistema de 
Distribuição de 

Energia Elétrica – 
PPA 2012-2015 

(PI) 
 

6% 5% 83,33 57.601.717,00 32.671.092,00 56,72 

20P5 – Adequação 
do Sistema de 
Comercialização e 
Distribuição de 
Energia Elétrica – 
Redução de Perdas 
Comerciais (PI) 
 

- -  68.336.896,00 47.739.422,00 69,86 

2D89 – 
Manutenção do 
Sistema de 
Distribuição de 
Energia Elétrica 
(PI) 
 

- -  55.172.937,00 45.845.429,00 83,09 

11YL –Ampliação 
da Rede Rural de 
Distribuição de 
Energia Elétrica 
– Luz para Todos 
(PI) 
 

2.615 2.615 100,00 35.000.000,00 23.836.484,00 68,10 
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Tabela – Execução física e financeira de ações da LOA-2016 pela Eletrobras Distribuição – PI. 

Ação Execução Física Execução Financeira 
Prevista Realiza

da 
% 

Execuç
ão 

Prevista Realizada % 
Execuç

ão 
4101 – Manutenção 
e Adequação de 
Bens Imóveis 
 

- -  150.000,00 - - 

4102 – Manutenção 
e Adequação de 
Bens Móveis, 
Veículos, 
Máquinas e 
Equipamentos 
 

- -  3.884.838,00 2.775.032,00 71,43 

4103 – Manutenção 
e Adequação de 
Ativos de 
Informática, 
Informação e 
Teleprocessamento 

- -  8.873.273,00 7.998.318,00 90,14 

Fonte: Relatório de Gestão 2016, Relatório de Administração 2016 e Documento s/nº, de 27 de junho 
de 2017. 

 
Dos dados expostos na tabela, verifica-se que a Eletrobras Distribuição – PI apresentou 
um desempenho satisfatório quanto à execução física das ações 14KY – Ampliação do 
Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e 11YL – Luz para Todos, indicando eficácia 
no cumprimento das metas físicas programadas para o exercício. Quanto à execução 
financeira das ações, a UPC informou em seu Relatório de Gestão que o baixo índice de 
realização foi provocado pela ausência das fontes de financiamento devido à extinção dos 
recursos do fundo de Reserva Global de Reversão – RGR, o que provocou um grande 
reflexo no caixa da empresa, inclusive para obras que já estavam em execução. 
 
No que tange aos resultados aferidos por meio dos indicadores de desempenho 
estabelecidos no CMDE, analisaram-se os resultados de quatro indicadores operacionais, 
quais sejam, DEC, FEC, INAD e Perdas Totais, os quais refletem a quantidade e a 
qualidade dos serviços prestados pela UPC. Na tabela a seguir, apresentam-se os 
resultados dos referidos indicadores no exercício de 2016:  
 

Tabela – Resultados dos indicadores operacionais estabelecidos no CMDE, referentes ao exercício de 

2016. 

Indicador Sentido Previsto Realizado 
DEC ↓ 23,70 23,40 
FEC ↓ 17,40 16,40 
INAD ↓ 15,60 11,70 
Perdas Totais ↓ 30,70 30,70 
Fonte: Relatório de Gestão 2016, Relatório de Administração 2016 e CMDE. 

 
Dos dados expostos na tabela, verifica-se a eficácia da empresa no cumprimento das 
metas estabelecidas para 2016, tendo sido superadas as metas definidas para os 
indicadores DEC, FEC e INAD.  
 
No que diz respeito aos indicadores DEC (número de horas em que, em média, cada 
consumidor fica sem energia), FEC (número de vezes em que, em média, cada 
consumidor fica sem energia) e INAD (índice de inadimplência dos consumidores da 
empresa), verificou-se que, nos últimos três exercícios, seus resultados vêm apresentando 
uma melhora contínua, conforme demonstrado na tabela a seguir: 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
6 

 
Tabela – Evolução dos indicadores DEC, FEC e INAD nos últimos três exercícios. 

Indicador 2014 2015 2016 
DEC 33,00 26,20 23,40 
FEC 20,60 19,60 16,40 
INAD 21,50 17,30 11,70 
Fonte: Relatório de Gestão 2016 e Memorando PRPS nº 003/2017, de 04 de julho de 2017. 

 
Segundo informações extraídas do Relatório de Gestão, os seguintes fatores contribuíram 
para o bom desempenho da UPC nos indicadores DEC e FEC no exercício de 2016: 
contratação de equipes de linha viva ao potencial para manutenções preventivas e 
corretivas de linhas e subestações; ampliação do número de subestações automatizadas; 
contratação de equipe para lavagem de subestações e rede no litoral sem desligamentos; 
disponibilidade de uma subestação móvel, utilizada nas manutenções e reformas em 
subestações, permitindo que os trabalhos sejam realizados sem interrupção no 
fornecimento de energia; construção de 138 km de novos alimentadores; ampliação de 
potência em oito subestações; instalação de 88 religadores de rede por meio do Projeto 
Energia +; implantação do Centro de Operação Integrada e do Sistema de Despacho 
Móvel; e energização da nova LT 69 KV Nazária – São Pedro, com 67 Km de extensão, 
em substituição à LT antiga, que operava em condições críticas de carregamento. 
 
Em relação às estratégias e ações implementadas pela Eletrobras Distribuição – PI para a 
redução da inadimplência dos consumidores da empresa, verificou-se que as mesmas têm 
surtido efeito, refletindo-se nos resultados aferidos pelo indicador INAD, o qual tem 
apresentado redução significativa ao longo dos últimos três exercícios, conforme 
detalhado na parte de Achados da Auditoria. 
 
Quanto ao indicador Perdas Totais, verificou-se que, apesar de ter sido cumprida a meta 
proposta para o exercício 2016, as ações implementadas pela Eletrobras Distribuição – PI 
não foram suficientes para reduzir as perdas com distribuição de energia elétrica, as quais 
têm apresentado crescimento ao longo dos últimos três exercícios, conforme detalhado 
na parte de Achados da Auditoria. 
  
##/Fato## 

 
 
2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

Com a finalidade de atender ao estabelecido pela Corte de Contas, considerou-se a 
seguinte questão de auditoria nesse item: (i) os indicadores instituídos e utilizados pela 
UPC para aferir o desempenho da sua gestão atendem, principalmente, aos critérios de 
Completude, Comparabilidade, Confiabilidade, Acessibilidade e Economicidade? 
 
A Eletrobras Distribuição – PI dispõe de dezesseis indicadores de desempenho da gestão, 
pactuados com a Eletrobras Holding no CMDE, classificados em três grupos: econômico-
financeiros (seis), operacionais (seis) e socioambientais (quatro). 
 
Em razão da priorização dos aspectos diretamente vinculados à qualidade dos serviços 
prestados aos usuários, procedeu-se à seleção e análise de quatro indicadores 
operacionais, relacionados no quadro a seguir: 
 

Quadro – Indicadores avaliados. 

Nome do Indicador Descrição do Indicador Fórmula de Cálculo 
Duração Equivalente 
de Interrupção por 

Exprime o intervalo de tempo que, em 
média, cada consumidor do conjunto 
considerado ficou privado do fornecimento 

Duração média, em horas por 
ano, dos desligamentos que 
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Quadro – Indicadores avaliados. 

Nome do Indicador Descrição do Indicador Fórmula de Cálculo 
Unidade 
Consumidora – DEC 

de energia elétrica, no período observado, 
considerando-se as interrupções maiores 
ou iguais a três minutos. 

atingiram um conjunto de 
consumidores. 

Frequência 
Equivalente de 
Interrupção por 
Unidade 
Consumidora – FEC 

Exprime o número de interrupções que, em 
média, cada consumidor do conjunto 
considerado sofreu no período de 
observação, considerando-se as 
interrupções maiores ou iguais a três 
minutos. 

Frequência média, em vezes por 
ano, dos desligamentos que 
atingiram um conjunto de 
consumidores. 

Perdas  Totais Afere o percentual de energia perdida 
(perdas técnicas e não técnicas) que não 
chegou em seu destino consumidor em 
comparação 
ao total de energia injetada no sistema no 
mês. 

Percentual da média móvel dos 
doze últimos meses entre a 
diferença da energia requisitada 
e a vendida pela energia 
requisitada total. 

Inadimplência Total 
– INAD 

Expressa a inadimplência dos 
consumidores da empresa em relação ao 
faturamento nos últimos doze meses. 

Estoque de inadimplência 
dividido pelo faturamento da 
empresa nos últimos doze 
meses. 

Fonte: Relatório de Gestão 2016 e CMDE. 
 
No que concerne à avaliação dos indicadores selecionados, verificou-se que: 
 
a) Completude: os indicadores representam, com a maior proximidade possível, a 
situação que a UPC pretende medir, bem como refletem os resultados das intervenções 
efetuadas na gestão; 
b) Comparabilidade: os indicadores proporcionam a medição da situação pretendida ao 
longo do tempo, por intermédio de séries históricas; 
c) Confiabilidade: os indicadores possuem metodologia de coleta, processamento e 
divulgação dos dados transparente e estruturada, bem como utilizam fontes de dados 
confiáveis; 
d) Acessibilidade: os indicadores possuem elaboração e resultados de fácil compreensão, 
além de facilidade de obtenção dos dados; e 
e) Economicidade: não foi possível avaliar se existe razoabilidade entre os custos de 
obtenção dos indicadores e os benefícios de sua aferição para a melhoria da gestão, pois 
a UPC não dispõe de informações a respeito dos custos atrelados à aferição dos 
indicadores. 
 
No quadro a seguir, estão consolidados os resultados das análises efetuadas: 
 

Quadro – Avaliação dos atributos dos indicadores selecionados para análise. 

Indicador Critérios Analisados 
Completude Comparabilidade Confiabilidade Acessibilidade Economicidade 

DEC Atende Atende Atende Atende Não foi possível 
avaliar 

FEC Atende Atende Atende Atende Não foi possível 
avaliar 

Perdas 
Totais 

Atende Atende Atende Atende Não foi possível 
avaliar 

INAD Atende Atende Atende Atende Não foi possível 
avaliar 

 
  
##/Fato## 

 
 
2.4 Avaliação da Gestão de Pessoas 
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Com a finalidade de atender ao estabelecido pela Corte de Contas, foram consideradas as 
seguintes questões de auditoria nesse item: (i) a força de trabalho existente atende às 
necessidades da UPC? (ii) os registros pertinentes relacionados às admissões estão sendo 
lançados no sistema corporativo obrigatório (Sistema de Apreciação e Registro de Atos 
de Admissão e Concessões – Sisac)? (iii) o(s) setor(es) responsável(eis) observou(aram) 
a legislação aplicável à remuneração, cessão e requisição de pessoal? (iv) o(s) setor(es) 
responsável(eis) observou(aram) a legislação aplicável à admissão de pessoal? (v) os 
controles da UPC para identificar e tratar as acumulações ilegais de cargos existem e são 
consistentes? (vi) a UPC tem adotado medidas para a substituição de terceirizados 
irregulares? (vii) os controles internos administrativos relacionados à gestão de pessoas 
são consistentes? 
 
A metodologia da equipe de auditoria foi diferenciada conforme o item.  
 
Quanto à força de trabalho, foi realizada a confirmação das informações prestadas no 
Relatório de Gestão, com a subsequente análise. 
 
Quanto aos lançamentos no Sisac, verificou-se a atuação da UPC em relação ao 
cadastramento dos atos de admissão de empregados ocorridos em 2016 naquele sistema 
corporativo. 
 
Quanto à observância da legislação sobre remuneração de pessoal, foi realizada análise 
dos dados constantes da folha de pagamento de vinte empregados da UPC, selecionados 
por meio de amostragem aleatória não-probabilística, visando identificar possíveis 
inconformidades. 
 
Quanto à observância da legislação sobre cessão e requisição de pessoal, foram analisados 
os processos de cessão e requisição de todos os empregados cedidos e requisitados pela 
UPC no exercício de 2016. 
 
Quanto à admissão de pessoal, verificou-se se o prazo de validade e a ordem de 
classificação dos concursos públicos regidos pelos editais nº 001/2014 e nº 002/2014 
foram obedecidos, tendo em vista que, no exercício de 2016, foram admitidos 
empregados aprovados nos referidos concursos públicos. 
 
Quanto à acumulação ilegal de cargos, foi efetuado um cruzamento entre os registros 
constantes em Sistema Corporativo da CGU e os dados cadastrais de cem empregados da 
UPC, selecionados por meio de amostragem aleatória não-probabilística, visando 
identificar possíveis inconformidades, além de análise das informações a respeito dos 
controles internos da empresa para identificar e tratar as acumulações ilegais de cargos. 
 
Quanto à substituição de terceirizados irregulares, foram analisadas as informações e os 
documentos apresentados pela UPC, por meio do Memorando DG nº 019/2017, de 06 de 
julho de 2017 e do Memorando DG nº 020/2017, de 14 de julho de 2017. 
 
Na sequência, apresentam-se os resultados dos exames relativos a cada item. 
 
Força de Trabalho 
 
Com base nas informações extraídas do Relatório de Gestão, verificou-se que o quadro 
de pessoal da Eletrobras Distribuição – PI estava assim constituído ao final do exercício 
de 2016: 
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Quadro – Força de Trabalho da Eletrobras Distribuição – PI.  

Tipologia dos Cargos Lotação Efetiva Ingressos em 2016 Egressos em 2016 
1 – Servidores em Cargos 
Efetivos 

1.945 680 19 

1.2 – Servidores de Carreira 1.945 680 19 
1.2.1 – Servidores de carreira 
vinculada ao órgão 

1.939 680 19 

1.2.4 – Servidores requisitados 
de outros órgãos e esferas 

6 0 0 

3 – Servidores sem Vínculo 
com a Administração 
Pública 

2 0 3 

TOTAL 1.947 680 22 
Fonte: Relatório de Gestão 2016. 

 
Questionado a respeito da existência de estudos quanto ao dimensionamento da força de 
trabalho da UPC, o Assistente da Diretoria de Gestão, por meio do Memorando DG nº 
018/2017, de 06 de julho de 2017, informou que o último dimensionamento foi realizado 
no exercício de 2010. Contudo, o mesmo perdeu seu efeito devido ao tempo transcorrido 
e ao volume de admissões ocorrido desde o exercício de 2015. 
 
Segundo informações extraídas do Relatório de Gestão, a UPC não considera adequado 
o efetivo à disposição da empresa para a execução de suas atribuições institucionais, o 
que explica a existência de trabalhadores terceirizados atuando nas atividades finalísticas 
da UPC.  
 
Por esse motivo, a Eletrobras Distribuição – PI está em fase de execução do projeto de 
primarização, que visa à substituição de terceirizados nas atividades finalísticas da 
empresa. No exercício de 2016 foram admitidos 680 empregados aprovados nos 
concursos públicos regidos pelos editais nº 001/2014 e nº 002/2014, para atendimento da 
demanda do projeto de primarização. Entretanto, tal quantitativo não foi suficiente para a 
substituição integral dos trabalhadores terceirizados na empresa. 
 
No que diz respeito à qualificação da força de trabalho, a Gerência de Desenvolvimento 
de Pessoas é responsável pelo Plano Anual de Educação Coorporativa, o qual segue as 
diretrizes do Sistema de Gestão de Desempenho. Dessa forma, após avaliação dos 
empregados, caso sejam identificadas necessidades de melhorias, é definido um Plano de 
Desenvolvimento Individual personalizado para cada empregado, no qual são sugeridos 
treinamentos e capacitações. A seguir, apresenta-se um resumo dos cursos e treinamentos 
realizados pelos empregados da Eletrobras Distribuição – PI no exercício de 2016: 
 

Quadro – Cursos e treinamentos realizados em 2016. 

Curso Número de Empregados 
Treinados 

Número de Horas de 
Treinamento 

POP’s 462 14.784 
NR 10 (exceto reciclagens) 06 480 
NR 35 106 494 
Lideranças 165 738 
Licitações e Contratos 02 80 
Seminários 05 40 
Workshops 80 668 
Fonte: Memorando DG nº 019/2017, de 07 de julho de 2017. 

 
Sisac 
 
A Eletrobras Distribuição – PI não efetuou o cadastramento dos atos de admissão de 
empregados ocorridos em 2016 no Sisac, contrariando o previsto no art. 7º da Instrução 
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Normativa TCU nº 55/2007, conforme tratado na parte de Achados da Auditoria e 
demonstrado no quadro a seguir:  
 

Quadro – Atos de admissão de pessoal emitidos em 2016. 

Quantidade de atos de 
admissão emitidos em 2016 

Quantidade de Atos de 
Admissão Analisados 

Quantidade de Atos de Admissão 
Não Cadastrados no Sisac 

680 680 680 
Fonte: Sistema SisacNet, 18 de julho de 2017. 

 
Remuneração, Cessão e Requisição de Pessoal à Luz da Legislação 
 
Para a verificação da conformidade dos pagamentos com os normativos internos da 
Eletrobras Distribuição – PI, foram analisados os dados da folha de pagamento de vinte 
empregados, tendo sido verificado que as remunerações pagas aos mesmos estavam 
compatíveis com as fixadas no Plano de Carreira e Remuneração e nos normativos 
internos da empresa, bem como nos Acordos Coletivos de Trabalho vigentes. Entretanto, 
constataram-se falhas no credenciamento de empregados para executar atividades ou 
operações perigosas, no tocante ao recadastramento anual de onze empregados 
credenciados, contrariando o previsto na norma DG-GP-02/N-004, conforme tratado na 
parte de Achados da Auditoria. 
 
Quanto aos processos de cessão e requisição de pessoal, não foram identificadas 
inconformidades, tendo sido verificado que os órgãos cessionários realizaram todos os 
ressarcimentos referentes ao pagamento do pessoal cedido pela Eletrobras Distribuição – 
PI no exercício de 2016. 
 
Admissão de Pessoal à Luz da Legislação 
 
Não foi realizado concurso público para a contratação de empregados para o quadro de 
pessoal efetivo da UPC no exercício de 2016. Contudo, foram admitidos 680 empregados 
aprovados nos concursos públicos regidos pelos editais nº 001/2014 e nº 002/2014, tendo 
sido verificado que foram obedecidos o prazo de validade e a ordem de classificação dos 
referidos concursos públicos. 
 
Acumulação Funcional 
 
Os exames efetuados objetivaram verificar se a Eletrobras Distribuição – PI dispõe de 
controles para identificar e tratar as acumulações ilegais de cargos, bem como identificar 
a ocorrência de empregados da UPC acumulando empregos, cargos e/ou funções com 
incompatibilidade de carga horária e/ou de turnos de trabalho. Após as análises, 
constatou-se que a UPC não possui controles internos para identificar as acumulações 
ilegais de cargos e que seis empregados acumulam cargos e/ou empregos na 
administração pública inacumuláveis e/ou com carga horária semanal total igual ou 
superior a oitenta horas, contrariando as disposições do Parecer Vinculante AGU nº GQ-
145, conforme tratado na parte de Achados da Auditoria. 
 
Substituição de Terceirizados Irregulares 
 
A Eletrobras Distribuição – PI firmou Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério 
Público do Trabalho da 22ª Região, em 13 de maio de 2008, o qual foi homologado 
judicialmente nos autos do Processo nº 0501400-70.2005.5.22.0004, com o objetivo de 
cessar a terceirização de mão-de-obra nas atividades finalísticas da empresa. 
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Após os exames efetuados, verificou-se que, no exercício de 2016, a empresa intensificou 
a adoção de medidas para a substituição de terceirizados em situação irregular, tendo 
admitido 680 empregados aprovados nos concursos públicos regidos pelos editais nº 
001/2014 e nº 002/2014. Tais medidas, contudo, não foram suficientes para substituir 
integralmente os trabalhadores terceirizados que atuavam nas atividades finalísticas da 
UPC, sendo que, ao final do exercício de 2016, ainda havia 386 trabalhadores 
terceirizados remanescentes na Eletrobras Distribuição – PI. 
 
Em 21 de dezembro de 2016 firmou-se um novo aditivo ao referido Termo de Ajuste de 
Conduta, no qual a Eletrobras Distribuição – PI assumiu a obrigação de, no exercício de 
2017, admitir todos os candidatos ainda constantes do cadastro de reserva dos concursos 
públicos regidos pelos editais nº 001/2014 e nº 002/2014 e de realizar um novo concurso 
público para a contratação de empregados efetivos, além de rescindir todos os contratos 
de terceirização de serviços inseridos em suas atividades finalísticas até 30 de janeiro de 
2018. 
 
Controles Internos Administrativos da Gestão de Pessoas 
 
Com base nas respostas do gestor ao Questionário de Avaliação de Controles Internos – 
Gestão de Pessoas (QACI), bem como nos exames efetuados pela equipe de auditoria, 
conclui-se que os controles internos administrativos da gestão de pessoas da Eletrobras 
Distribuição – PI possuem um nível intermediário de maturidade, pois os diversos 
normativos internos da empresa regulamentam políticas, agentes, fluxos, 
responsabilidades e atribuições relacionados às principais atividades da gestão de pessoas 
na UPC.  
 
Contudo, verificou-se que os referidos controles necessitam de aprimoramento para 
garantir maior aderência aos ditames legais, bem como o atingimento dos objetivos e 
metas da UPC. Entre as fragilidades identificadas, verificou-se que a Eletrobras 
Distribuição – PI não dispõe de: 
 
a) Manual de procedimentos e rotinas detalhando a execução das principais atividades 
desenvolvidas pelo Departamento de Gestão de Pessoas e pelas gerências subordinadas 
(Gerência de Administração de Pessoal, Gerência de Desenvolvimento de Pessoas, 
Gerência de Benefícios e Bem-Estar e Gerência de Segurança e Medicina do Trabalho); 
b) Mecanismos para verificação da conformidade dos atos de pessoal com a legislação 
aplicável, a exemplo de check-lists;  
c) Controles instituídos para o acompanhamento da vigência das decisões judiciais 
concessivas de direito e/ou vantagem na área de pessoal; 
d) Procedimentos e/ou mecanismos para assegurar que as informações e os dados 
relativos aos recursos humanos sejam atuais e precisos, a exemplo de verificações 
periódicas da consistência das bases de dados dos sistemas informatizados utilizados; 
e) Rotinas e/ou procedimentos para a verificação periódica de possível acumulação 
indevida de cargos, empregos e funções pelos empregados da empresa; 
f) Processo sucessório para posições de liderança; e 
g) Plano de capacitação específico para os empregados responsáveis pela atividade de 
gestão de pessoas na UPC. 
  
##/Fato## 

 
 
2.5 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 
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Para avaliação da regularidade da gestão de compras e contratações da Eletrobras 
Distribuição - PI, realizadas durante o exercício de 2016, foram consideradas as seguintes 
questões de auditoria: (i) os processos licitatórios realizados na gestão 2016 foram 
regulares? (ii) as contratações e aquisições efetuadas por inexigibilidade e dispensa de 
licitação foram regulares? (iii) Os controles internos administrativos relacionados às 
licitações são consistentes? (iv) a Eletrobras Distribuição - PI possui Plano de Gestão de 
Logística Sustentável – PLS prevendo práticas de sustentabilidade e de racionalização do 
uso de materiais e serviços nas compras e contratações sustentáveis? v) a Eletrobras 
Distribuição - PI possui em seu Plano Anual de Capacitação ou similar iniciativas de 
capacitação relativas ao tema sustentabilidade para os servidores que atuam na área de 
compras e contratações?  
 
Nesse contexto, foram utilizados os critérios de materialidade e criticidade como 
metodologia para escolha da amostra, resultando em uma amostragem não probabilística, 
a qual não possibilita a extrapolação das conclusões obtidas a partir dos processos 
analisados para o universo das contratações realizadas pela Eletrobras Distribuição - PI 
no exercício em análise. Os quadros a seguir resumem o resultado das análises realizadas. 
 

Quadro – Licitações Avaliadas. 
Descrição Quantidade de Processos Valor Envolvido (R$) 

Processos licitatórios 51 147.308.566,25 
Processos avaliados 06 19.329.668,02 
Processos em que foi detectada 
alguma desconformidade 

0 0,00 

Fonte: Planilha de processos licitatórios disponibilizada pela Eletrobras Distribuição - PI - 2016 
 

Quadro – Dispensas de Licitação Avaliadas. 
Descrição Quantidade de Processos Valor Envolvido (R$) 

Processos de dispensa 24 4.878.629,20 
Processos avaliados 02 1.611.853,80 
Processos em que foi detectada 
alguma desconformidade 

0 0,00 

Fonte: Planilha de processo de dispensa disponibilizada pela Eletrobras Distribuição - PI - 2016 
 

Quadro – Inexigibilidade de Licitação Avaliadas. 
Descrição Quantidade de Processos Valor Envolvido (R$) 

Processos licitatórios 12 7.434.089,65 
Processos avaliados 02 1.259.352,51 
Processos em que foi detectada 
alguma desconformidade 

0 0,00 

Fonte: Planilha de processo de inexigibilidade disponibilizada pela Eletrobras Distribuição - PI – 
2016. 

 
A partir da amostra de processos analisados, conclui-se que os mesmos estavam em 
conformidade com a legislação aplicável e orientações emanadas pelos órgãos de 
controle, especialmente no tocante à formalização de processos licitatórios, à elaboração 
de editais de licitação, à análise de documentos apresentados por licitantes, à aplicação 
de critérios de julgamento diferenciados para micro e pequenas empresas, à instrução de 
processos de dispensa e inexigibilidade de licitação e ao respectivo enquadramento legal, 
conforme detalhado em itens específicos deste Relatório de Auditoria. 
 
Pode-se concluir, também, que a Eletrobras Distribuição - PI adota de forma usual 
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de obras e 
serviços de construções de linhas de distribuição, dada a inclusão de cláusulas/itens 
sustentabilidade padronizados nos projetos básicos, termos de referências e anexo do 
edital de construção de linha distribuição (Ações Ambientais para Implantação de Linhas) 
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e inicia as obras com licença ambiental ou dispensa da licença quando for o caso. Cabendo 
destacar que há uma unidade organizacional formal na estrutura da Eletrobras 
Distribuição - PI designada para gerir os trabalhos de natureza sustentável.  
 
A Eletrobras Distribuição - PI mantém a prática de sustentabilidade ambiental por meio 
do Projeto de Logística Reversa (leilão de bens inservíveis destinados a empresas 
recicladoras) bem como adota a coleta seletiva de resíduos recicláveis descartáveis, 
separados por fonte geradora, para destinação as associações e cooperativas de catadores 
de materiais recicláveis. 
 
Verificou-se, ainda, que a Eletrobras Distribuição - PI não formalizou seu PLS, o qual 
estabelece práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços 
no âmbito das compras e contratações sustentáveis, além de abranger temas como energia 
elétrica, água e esgoto, coleta seletiva, qualidade de vida no ambiente de trabalho, 
material de consumo e compras e contratações sustentáveis. Por conseguinte, não instituiu 
a comissão gestora deste. Além disso, não foram promovidos cursos e/ou treinamentos 
relativos ao tema sustentabilidade para os servidores que atuam na área de compras e 
contratações em 2016. 
 
Controles Internos Administrativos da Gestão de Compras e Contratações 
 
Com base nos exames realizados em processos licitatórios e processos de aquisição e 
contratação direta, bem como nas respostas do gestor ao Questionário de Avaliação de 
Controles Internos – Licitações e Contratos (QACI), conclui-se que os controles internos 
administrativos da gestão de compras e contratações da Eletrobras Distribuição - PI 
possuem um nível aprimorado de maturidade, ou seja, há princípios e padrões 
documentados, bem como curso e treinamento básico na área de licitação e contratos. 
 
Verificou-se que a unidade dispõe de normativos estabelecendo procedimentos e rotinas 
para a realização de atividades relacionadas a pontos sensíveis da gestão de compras e 
contratações, tais como: manual(is) de normas e procedimentos, ou documento(s) 
similar(es), estabelecendo e detalhando as principais atividades envolvidas na realização 
de licitações, dispensa e inexigibilidade; documento formal padronizando as 
especificações que são mais comuns para aquisição por meio de processos licitatórios 
(Cadastro de Materiais de Ressuprimento); rotinas de revisão (checklist) e aprovação 
formal dos artefatos do planejamento das aquisições e/ou contratações (termo de 
autorização/aprovação de abertura dos processos de aquisição, notas técnicas, termo de 
referência ou projeto básico); designação formal de equipe técnica para auxiliar a 
Comissão Permanente de Licitação na análise da documentação de habilitação e 
propostas de preços nas licitações para contratação de objetos mais complexos; 
acompanhamento de todas as fases do processo licitatório, de modo a identificar o tempo 
médio gasto em cada etapa do processo e os obstáculos que possam impactar seu 
andamento regular, bem como indicadores de gestão na área de licitações; controle 
manual das empresas penalizadas pela Eletrobras Distribuição - PI com declaração de 
suspensão, inidoneidade ou impedimento. Cabendo destacar que nas respostas do gestor 
ao Questionário de Avaliação de Controles Internos – Licitações e Contratos (QACI) 
reconhece a necessidade de melhorar os controles nas atividades de capacitação dos 
gestores de contratos  
 
Verificaram-se também fragilidades quanto aos seguintes aspectos dos controles 
instituídos: 
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• Os processos para aquisição de bens e serviços de TI apresentaram 
deficiência nos estudos técnicos preliminares e da análise de risco relativos 
à contratação e à gestão do contrato, elaborados pelas equipes de 
planejamento da contratação; e 

• A Eletrobras Distribuição – PI não elaborou o Plano de Gestão de Logística 
Sustentável – PLS, o qual estabelece práticas de sustentabilidade e de 
racionalização do uso de materiais e serviços no âmbito das compras e 
contratações sustentáveis. Por conseguinte, não foi instituída a comissão 
gestora do PLS. Também não foi previsto no Plano Anual de Capacitação 
de 2016, curso específico para compras sustentáveis. 

 
Por fim, não foram identificadas deficiências significativas nos controles internos da área 
de licitações, o gestor possui rotinas e procedimentos na unidade, e vem aprimorando os 
controles internos existentes. 
  
##/Fato## 

 
 
2.6 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação 

Para avaliação objetiva sobre a contratação e gestão de bens e serviços de tecnologia da 
informação (TI), realizadas pela UPC durante o exercício de 2016, foram consideradas as 
seguintes questões de auditoria: (i) as contratações de soluções de TI são baseadas nas 
necessidades reais do órgão/entidade e estão alinhadas com o PDTI ou documento 
equivalente? (ii) a escolha de solução de TI foi precedida de estudos que comprovem sua 
viabilidade e adequação? (iii) as contratações de soluções de TI foram precedidas de 
pesquisas de preço de mercado? (iv) os preços contratados estão dentro da faixa de 
mercado? (v) as soluções de TI contratadas estão sendo utilizadas? 
 
Da análise realizada em três processos de contratações de soluções de TI, observou-se 
que as demandas foram aprovadas pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação, 
Automação e Telecomunicação – CETIAT, uma vez que seus objetos guardam relação 
com os objetivos estratégicos da empresa, atendem às necessidades de negócios e estão 
alinhados com planos de investimento e diretor de TI da Eletrobras Distribuição - PI. 
 
É importante registrar que as contratações foram com base em estudos da necessidade da 
empresa e no motivo da aquisição, expondo os benefícios a serem alcançados, bem como 
a disponibilidade orçamentária e fontes de recursos. Os preços contratados foram com 
base em pesquisa de preços em no mínimo três fornecedores no caso do Pregão Eletrônico 
nº 09/2016 (aquisição de 500 tablets). Em relação as contratações por inexigibilidades 
(Empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda/ Contratação de Suporte Técnico e Dibute 
Software Ltda/Suporte Técnico), por se tratar de fornecedor/prestador de serviço suporte 
exclusivo no território nacional, os preços foram comparados com outros contratos que 
essas empresas mantêm com outros órgãos e com a própria Eletrobras Distribuição - PI.  
 
Observou-se também que os sistemas informações Consist HR e o Base de Dados Oracle 
são bastante utilizados pelos usuários. 
 
Registre-se, ainda, que a empresa apresentou fragilidade no planejamento das 
contratações pela não elaboração de estudo técnico preliminar demonstrando a adequação 
da solução escolhida, bem como a análise de risco da contratação e da gestão contratual 
de acordo com a IN SLTI nº 04/2014. 
  
##/Fato## 
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2.7 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

Com a finalidade de atender ao estabelecido pela Corte de Contas, considerou-se a 
seguinte questão de auditoria nesse item: (i) os componentes Ambiente de Controle, 
Avaliação de Riscos, Atividades de Controle, Informação e Comunicação e 
Monitoramento, bem como os princípios de Controles Internos Administrativos em Nível 
de Entidade adotados pela UPC estão presentes e em efetivo funcionamento, assegurando 
o atingimento dos seus objetivos? 
 
A metodologia da equipe de auditoria consistiu no envio de questionário à Eletrobras 
Distribuição – PI, com posterior análise das respostas e da documentação disponibilizada, 
bem como na verificação in loco dos controles, quando possível. A seguir, apresentam-
se os resultados dos exames efetuados. 
 
a) Ambiente de Controle  
 
A avaliação a respeito do componente “Ambiente de Controle” teve como objetivo 
verificar a integridade e os valores éticos da empresa, bem como a formalização da 
estrutura organizacional, atribuições e atividades executadas pela UPC em normativos, 
orientações, informativos e manuais, avaliando a disponibilidade, a clareza e a eficiência 
dos eventuais regulamentos existentes. 
 
A estrutura organizacional da Eletrobras Distribuição – PI é formalizada por meio de 
organograma e as competências e atribuições estão dispostas no Manual de Organização, 
aprovado pela Resolução nº 040/2015, de 31 de março de 2015 e alterado pela 
Deliberação nº 003/2016, de 22 de fevereiro de 2016.  
 
Verificou-se que a UPC dispõe de um código de conduta próprio, qual seja, o Código de 
Ética e de Conduta das Empresas Eletrobras, que estabelece as normas de comportamento 
moral e ético esperado dos colaboradores, intermediários e terceiros, o qual está 
disponível para consulta na página eletrônica da empresa. Contudo, identificou-se que as 
regras constantes no referido documento, em alguns pontos, divergem do estabelecido no 
Decreto nº 7.203/2010 (nepotismo) e na Lei nº 12.813/2013 (conflito de interesses), 
necessitando, assim, de atualização por parte da Eletrobras Holding. 
 
Por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 017/2015, de 24 de fevereiro de 2015, 
foram designados os membros da Comissão de Ética, para promover a ética e desenvolver 
a sua gestão no âmbito da empresa. Verificou-se que, no exercício de 2016, a referida 
comissão foi atuante, tendo recomendado medidas para promover a ética na UPC. 
 
A empresa instituiu formalmente o Programa de Compliance – Manual de Compliance, 
2ª edição (atualizado por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 037/2016, de 30 
de março de 2016), adotado por todas as distribuidoras do grupo Eletrobras, evidenciando 
o seu compromisso com a integridade e o combate à corrupção e às fraudes. O Programa 
contempla normativamente princípios, diretrizes, procedimentos e boas práticas previstos 
na legislação brasileira (Lei nº 12.846/2013) e internacional (FCPA). 
 
A UPC dispõe de política de capacitação e de avaliação de desempenho individual dos 
empregados, alinhadas com o planejamento estratégico da empresa. A Gerência de 
Desenvolvimento de Pessoas é responsável pelo Plano Anual de Educação Coorporativa, 
o qual segue as diretrizes do Sistema de Gestão de Desempenho – SGD. Segundo as 
diretrizes do SGD, após a avaliação de desempenho dos empregados, caso sejam 
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identificadas necessidades de melhorias, é definido um Plano de Desenvolvimento 
Individual personalizado para cada empregado, no qual são sugeridos treinamentos e 
capacitações.  
 
Verificou-se que, no exercício de 2016, a Eletrobras Distribuição – PI realizou 
treinamentos sobre temas relacionados à integridade e valores éticos (normas de conduta 
da empresa, código de ética, programa de compliance) direcionados ao seu público 
interno. No entanto, verificou-se que nem todos os empregados participaram dos 
treinamentos oferecidos pela empresa, além de não haver evidências de que a UPC utiliza 
ferramentas para avaliar a efetividade dos referidos treinamentos (retenção e 
compreensão das informações). Verificou-se também que a UPC não desenvolveu um 
método para avaliar o desempenho dos empregados em relação às normas de conduta da 
empresa, a exemplo de indicadores e/ou processos para identificar ou avaliar problemas 
e tendências relacionadas às normas de conduta da UPC. 
 
b) Avaliação de Riscos 
 
No que diz respeito ao componente “Avaliação de Riscos”, a avaliação teve como 
objetivo verificar a existência de métodos e instrumentos para a detecção e prevenção de 
ocorrências que possam comprometer o desempenho da UPC. 
 
A norma PR-PI-02/N-001 estabelece as responsabilidades e diretrizes para a gestão e a 
execução do planejamento estratégico da UPC, elaborado com base em: objetivos 
estratégicos definidos no Plano Estratégico do Sistema Eletrobras; Plano de Negócio do 
eixo Distribuição; Contrato de Metas de Desempenho Empresarial; Missão, Visão e 
Valores da empresa de distribuição; e análise do ambiente externo e interno da empresa 
de distribuição. O Plano de Negócios da Eletrobras Distribuição Piauí 2016-2010 
contempla o planejamento estratégico da empresa para o quinquênio 2016-2020, aferido 
por meio de metas e indicadores avaliados mensalmente e divulgados em todos os 
departamentos da UPC por meio da ferramenta intitulada “Quadro Gestão à Vista”. 
 
Verificou-se que a Eletrobras Distribuição – PI dispõe de política de gestão de riscos, 
cujas diretrizes estão dispostas no Manual de Política de Gestão de Riscos das Empresas 
Eletrobras (versão 2.0, de 30 de outubro de 2014), sendo que a UPC foi inserida no 
processo de gestão de riscos da Eletrobras Holding desde o exercício de 2012.  
 
Em 2014, foi criada a Gerência de Riscos, Seguros, Controles e Integridade, responsável 
por definir, implantar e acompanhar as ações de riscos corporativos, seguros, controles 
internos e integridade no âmbito da empresa. Com a criação da referida gerência, no 
mesmo ano, foram aprovadas a Política de Gestão de Riscos e a Matriz de Riscos, além 
de ter sido criado o Comitê Local de Riscos Corporativos, Seguros e Controles Internos 
no exercício de 2016. A partir de então, a Matriz de Riscos e a Política de Gestão de 
Riscos passaram por revisões periódicas, com priorização de riscos aos quais a empresa 
se encontra exposta, para análise/avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação. 
Em julho de 2016 foi aprovada a Matriz de Riscos corporativa, com alteração da Matriz 
de 2014 nos Pilares Estratégico, Financeiro e Operacional. 
 
O processo de Gestão Integrada de Riscos subdivide-se nas etapas de identificação e 
avaliação dos riscos corporativos, com a identificação das unidades organizacionais 
proprietárias dos riscos empresariais e responsáveis pela análise, avaliação e tratamento 
dos principais riscos, além do monitoramento e comunicação dos mesmos. Por meio da 
Resolução da Diretoria Executiva nº 083/2016, de 14 de junho de 2016, foram nomeados 
os proprietários de riscos nas diversas áreas da empresa. 
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Verificou-se que a UPC ainda não elaborou um Plano de Tratamento dos Riscos, uma vez 
que os trabalhos de mapeamento de riscos foram iniciados, porém, a efetivação das 
atividades de mapeamento, contextualização e análise dos riscos priorizados ainda estão 
em curso no atual exercício. Por esse motivo, os riscos de fraudes e corrupção que afetam 
diretamente a capacidade da empresa de realizar seus objetivos ainda não foram 
identificados, avaliados e tratados pela UPC. 
 
c) Atividades de Controle 
 
A avaliação a respeito do componente “Atividades de Controle” teve como objetivo 
verificar se os procedimentos de controle nas atividades relacionadas ao escopo da 
presente ação de controle estão efetivamente instituídos e se têm contribuído para o 
alcance dos objetivos estratégicos definidos pela UPC. 
 
Verificou-se que a empresa dispõe de instrumentos de controle que contribuem para a 
eficácia da sua gestão, tais como a utilização de check list em diferentes momentos das 
licitações e fluxogramas descrevendo a ordenação lógica do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis e relatórios financeiros da empresa. Verificou-se, ainda, 
obediência ao princípio da segregação de funções nos processos analisados, bem como 
no Departamento de Gestão de Pessoas e na administração financeira da UPC. Entretanto, 
as atividades de controle estabelecidas pela Eletrobras Distribuição – PI apresentam 
fragilidades que necessitam de aprimoramento, conforme relatado em pontos específicos 
deste Relatório de Auditoria Anual de Contas.  
 
Vale ressaltar que a eficácia operacional dos controles internos da empresa foi submetida 
à avaliação por entidade externa, no exercício de 2016. Segundo informações extraídas 
do Relatório de Certificação SOX 2016, os testes executados pela entidade externa no 
ano-base 2016 indicaram que a eficácia dos controles internos vem evoluindo (53% de 
controles ineficazes em 2015 contra 22% de controles ineficazes em 2016), sendo que os 
Departamentos/Gerências responsáveis elaboraram planos de ação contemplando 
medidas corretivas para solucionar os controles considerados ineficazes. 
 
d) Informação e Comunicação 
 
O sistema de informação e comunicação da UPC deve identificar, armazenar e comunicar 
toda informação relevante, na forma e no período determinados, a fim de permitir a 
realização dos procedimentos estabelecidos e outras responsabilidades, orientar a tomada 
de decisão, permitir o monitoramento de ações e contribuir para a realização de todos os 
objetivos de controle interno (Resolução nº 1.135/2008, do Conselho Federal de 
Contabilidade).  
 
Verificou-se que a UPC realiza a coleta, comunicação e disponibilização de informações 
relevantes por meio de atas de reunião, relatórios de avaliação de metas e indicadores, 
Quadro Gestão à Vista, memorandos, pesquisas de opinião, correio eletrônico, página 
eletrônica na internet, redes sociais, entre outros. 
 
A Eletrobras Distribuição – PI divulga em sua página eletrônica na internet informações 
de interesse geral e coletivo, relativas à: estatuto social, missão, visão e valores; estrutura 
organizacional e organograma; endereços e telefones das unidades e horários de 
atendimento ao público; receitas; licitações e contratos; convênios; ações e programas 
executados, entre outras. Contudo, verificou-se a necessidade de complementação das 
informações divulgadas, visando atender as determinações contidas na Lei nº 
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12.527/2011 e no Decreto nº 7.724/2012 (despesas, perguntas frequentes, Serviço de 
Informação ao Cidadão – SIC, entre outras). Além disso, a empresa disponibiliza canais 
de denúncias/esclarecimento de dúvidas por meio de link em sua página eletrônica na 
internet, e de canal telefônico exclusivo e gratuito. 
 
e) Monitoramento 
 
No que diz respeito ao componente “Monitoramento”, verificou-se se o sistema de 
controles internos da UPC é constantemente monitorado pelos gestores, com vistas a 
avaliação da sua adequação e qualidade ao longo do tempo e implementação de 
melhorias. 
 
Verificou-se que a UPC, em conjunto com empresa de consultoria contratada, realiza a 
avaliação da eficácia de seus controles internos anualmente, sendo que as 
inconformidades detectadas são relatadas à alta administração e repassadas para as áreas 
responsáveis promoverem a implementação de medidas corretivas. 
 
Além disso, a Eletrobras Distribuição – PI possui em sua estrutura organizacional 
Auditoria Interna, subordinada ao Conselho de Administração, a qual monitora a gestão 
da empresa, bem como o atendimento das recomendações efetuadas pela CGU e das 
determinações efetuadas pelo TCU. 
  
##/Fato## 

 
 
2.8 Avaliação dos Controles Internos - Demonstrações Contábeis 

Com a finalidade de atender ao estabelecido pela Corte de Contas, considerou-se a 
seguinte questão de auditoria nesse item: (i) os controles internos relacionados à 
elaboração das demonstrações contábeis e de relatórios financeiros são confiáveis e 
efetivos? 
 
A metodologia da equipe de auditoria consistiu na solicitação de informações e 
documentos à Eletrobras Distribuição – PI, relativos aos controles internos adotados para 
a elaboração das demonstrações contábeis e de relatórios financeiros da UPC, com vistas 
a verificar a sua aderência aos componentes do controle interno estabelecidos na 
metodologia COSO: Ambiente de Controle, Avaliação de Riscos, Atividades de Controle, 
Informação e Comunicação e Monitoramento.  
 
Dos exames efetuados, verificou-se que os componentes Ambiente de Controle, 
Informação e Comunicação e Monitoramento estão consistentes, sendo que os 
componentes Avaliação de Riscos e Atividades de Controle apresentam fragilidades. A 
seguir, apresenta-se uma síntese dos resultados dos exames efetuados: 
 
a) Ambiente de Controle: estão adequadamente definidas em normativo interno a 
estrutura organizacional, responsabilidades, atribuições e competências da área 
responsável pela elaboração das demonstrações contábeis e de relatórios financeiros. 
Entretanto, a UPC não dispõe de um programa de educação continuada para os 
empregados que elaboram tais documentos; 
b) Avaliação de Riscos: apresenta fragilidades, pois a UPC ainda não implementou 
processo de identificação dos gargalos/pontos críticos relacionados à elaboração das 
demonstrações contábeis e de relatórios financeiros, não obstante a Resolução da 
Diretoria Executiva nº 083/2016 ter designado os responsáveis por esse processo 
(proprietários de riscos). Além disso, não foi estabelecida uma escala de prioridades em 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
19 

função de eventos, gargalos e/ou pontos críticos relacionados à elaboração das 
demonstrações contábeis e financeiras, tampouco existe processo de definição de 
respostas aos riscos identificados, já que não foram realizados o mapeamento e a 
avaliação dos riscos relacionados à elaboração desses documentos; 
c) Atividades de Controle: apresenta fragilidades, pois, apesar de os controles internos 
relacionados às demonstrações contábeis e financeiras serem eficazes e de existir 
segregação de responsabilidades na administração financeira da UPC, não existem 
normativos (exemplo: manual de rotinas e/ou procedimentos) que orientem a observância 
dos controles internos adotados; 
d) Informação e Comunicação: existem diretrizes para a documentação das informações 
e o processamento das comunicações que afetam as demonstrações contábeis e os 
relatórios financeiros. Ademais, os controles adotados permitem assegurar a 
confiabilidade, qualidade, suficiência, pertinência e oportunidade das informações 
contábil-financeiras elaboradas e comunicadas; e 
e) Monitoramento: as deficiências identificadas são adequadamente comunicadas às 
instâncias apropriadas e monitoradas pela Auditoria Interna da empresa. 
  
##/Fato## 

 
 
2.9 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do cumprimento dos acórdãos 
do TCU para a Eletrobras Distribuição – PI considerando a seguinte questão de auditoria: 
caso existam determinações e/ou recomendações do TCU à UPC, que contenham 
determinação específica à CGU para acompanhamento, as mesmas foram atendidas? 
 
A metodologia consistiu na análise das informações prestadas no Relatório de Gestão, 
bem como no levantamento e análise de todos os acórdãos em que haja determinação para 
a Eletrobras Distribuição – PI e seja citada a CGU, com posterior verificação do 
atendimento dos mesmos. 
 
Verificou-se que não foram expedidas determinações e/ou recomendações pelo TCU à 
Eletrobras Distribuição – PI em que haja menção à verificação pela CGU, conforme 
consultas efetuadas na página eletrônica do TCU, bem como no Relatório de Gestão 2016 
da UPC. 
  
##/Fato## 

 
 
2.10 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Nesse item, o órgão de controle interno optou por incluir a avaliação da implementação 
das recomendações expedidas pela CGU em ações de controle realizadas junto à 
Eletrobras Distribuição – PI, considerando as seguintes questões de auditoria: (i) a UPC 
mantém uma rotina de acompanhamento e atendimento das recomendações emanadas 
pela CGU? (ii) existem recomendações pendentes de atendimento e que impactam a 
gestão da UPC? 
 
A metodologia consistiu na análise do Plano de Providências Permanente – PPP da UPC, 
com o intuito de identificar todas as recomendações existentes e emitidas durante a gestão 
2016, com posterior verificação do atendimento das mesmas, bem como na análise das 
informações prestadas no Relatório de Gestão. 
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Segundo informações repassadas por meio da Carta CAD nº 03/2017, de 04 de julho de 
2017, durante o exercício de 2016, a Auditoria Interna da UPC efetuou o 
acompanhamento das recomendações emitidas pela CGU por meio do Sistema Monitor, 
o qual foi verificado a cada bimestre para identificação de recomendações pendentes de 
atendimento, bem como por meio de planilhas eletrônicas. 
 
Da análise efetuada no PPP, extraído do Sistema Monitor em 06 de junho de 2017, 
verificou-se que uma recomendação foi atendida integralmente e sete recomendações 
estavam pendentes de atendimento. Posteriormente, verificou-se que seis recomendações 
foram atendidas durante o período de realização dos trabalhos de auditoria anual de 
contas. Dessa forma, sete recomendações foram atendidas integralmente e uma 
recomendação está pendente de atendimento pela UPC, conforme exposto no quadro a 
seguir:   
 

Quadro – Recomendações atendidas e pendentes de atendimento pela Eletrobras Distribuição – PI. 

Nº do 
Relatório 

Item do Relatório Recomendação Situação 
Atual 

Item Específico 
da Parte 

“Achados da 
Auditoria” do 

Relatório 
201203821 4.2.2.2 – 

Contratação direta 
indevida de 
serviços 
advocatícios, com 
base em 
inexigibilidade de 
licitação por notória 
especialização e 
prorrogação de 
contrato. 

Recomenda-se à Cepisa 
eximir-se de contratar 
serviços jurídicos sob o 
critério de notória 
especialização e natureza 
singular dos serviços, bem 
como, não firmar termos 
aditivos com os contratos já 
firmados, tendo em vista que 
a prorrogação desse tipo de 
contrato é indevida, pois os 
serviços de advocacia não se 
enquadram na categoria de 
serviços de prestação 
continuada, previstos no art. 
57, inciso II, da Lei nº 
8.666/1993 (Acórdão TCU 
1560/2003 Plenário), não 
podendo os mesmos serem 
prorrogados sob esse 
fundamento. 

Atendida.  

201405471 1.1.2.2 – Alteração 
irregular do 
Contrato nº 
187/2008, visando 
acréscimo ao 
objeto, sem a 
devida inclusão no 
termo aditivo 
firmado. 

Determinar ao Setor e 
gestores competentes a 
estrita observação dos 
procedimentos de revisão de 
conformidade dos contratos 
firmados antes da efetiva 
publicação, visando 
certificar-se de que os 
parâmetros e limites 
autorizados pelo Conselho 
de Administração e pelos 
Dirigentes da UJ foram 
devidamente cumpridos. 

Atendida.  

201412920 1.1.2.1 – 
Fragilidades nos 
controles 
patrimoniais. 

Adotar mecanismos de 
controle dos bens 
patrimoniais do Projeto, 
mantendo relação completa 
e atualizada dos mesmos, 
bem como providenciar 
termos de responsabilidade 

Atendida.  
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Quadro – Recomendações atendidas e pendentes de atendimento pela Eletrobras Distribuição – PI. 

Nº do 
Relatório 

Item do Relatório Recomendação Situação 
Atual 

Item Específico 
da Parte 

“Achados da 
Auditoria” do 

Relatório 
pela sua guarda e 
movimentação de forma a 
permitir sua identificação e 
das pessoas responsáveis 
pela sua utilização, bem 
como sua localização. 

201412920 1.1.1.2 – Ausência 
dos Termos de 
Recebimento 
Provisório e 
Definitivo 
contrariando 
previsão do 
instrumento 
contratual. 

Adotar procedimentos de 
controle nas áreas de 
elaboração de contratos, tais 
como emissão dos termos de 
recebimento, assim como 
criar rotinas de fiscalização 
durante a execução de 
contratos, de forma a não 
expor o projeto a riscos. 

Atendida.  

201412920 1.1.3.2 – 
Pagamento de 
multa e juros no 
valor de R$ 
3.057,58, além de 
pagamento 
indevido de 
32.614,16 a 
empresa contratada. 

Adotar procedimentos para o 
aprimoramento dos controles 
internos relativos aos 
pagamentos, em especial 
quanto ao sistema de gestão 
financeira, assim como a 
adoção de rotinas, a criação 
de check lists e a orientação 
dos responsáveis pelo setor 
financeiro, evitando a 
reincidência de pagamentos 
indevidos, como o de R$ 
32.614,15 em favor da 
empresa Conprenor. 

Pendente de 
atendimento, 
sem impacto 
na gestão. 

Recomendação 
monitorada via 
Plano de 
Providências 
Permanente. 

201412920 1.1.2.2 – Aquisição 
de equipamento 
que, em razão das 
características do 
espaço físico em 
que deveria ser 
utilizado, não pode 
ser utilizado. 

Adotar procedimentos de 
rotina no que tange ao 
planejamento prévio das 
aquisições e contratações, 
tendo por base a necessidade 
e a realidade física da 
Unidade, assim como 
promover revisão do plano 
de aquisições, de forma a 
evitar a contratação de bens 
que, por conta de 
deficiências na infraestrutura 
da empresa, não possam ser 
plenamente utilizados. 

Atendida.  

201412920 1.1.4.1 –  
Impossibilidade de 
avaliação do 
atingimento dos 
objetivos gerais e 
específicos 
previstos pelo 
Projeto Energia + 
devido à 
disponibilização de 
documentos/inform
ações não 
atualizadas e/ou 
indisponibilização 
destes. 

Recomenda-se, como forma 
de contribuir para a efetiva 
concretização dos objetivos 
do Projeto, a elaboração dos 
seguintes documentos: Plano 
Operativo Anual -POA, 
Plano de Aquisições e 
Contratações - PAC e 
Relatórios de Progresso, 
relativos a 2014 e exercícios 
vindouros. 

Atendida.  
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Quadro – Recomendações atendidas e pendentes de atendimento pela Eletrobras Distribuição – PI. 

Nº do 
Relatório 

Item do Relatório Recomendação Situação 
Atual 

Item Específico 
da Parte 

“Achados da 
Auditoria” do 

Relatório 
201412920 1.1.4.2 –  

Impossibilidade de 
avaliação dos 
indicadores de 
gestão por 
divergência de 
informações. 

Recomenda-se que a EDE/PI 
promova a análise e 
validação dos indicadores, 
documentando 
adequadamente os 
parâmetros e as evidências 
dos valores registrados. 

Atendida.  

Fonte: Plano de Providências Permanente, extraído do Sistema Monitor. 
 
Dessa forma, depreende-se que a UPC tem procurado atender às recomendações 
expedidas pela CGU, bem como mantém rotina de acompanhamento dessas 
recomendações via Sistema Monitor. 
  
##/Fato## 

 
 
2.11 Avaliação do CGU/PAD 

Nesse item, o órgão de controle interno optou por incluir a avaliação da alimentação do 
sistema CGU-PAD pela Eletrobras Distribuição – PI, considerando a seguinte questão de 
auditoria: a UPC está registrando as informações referentes aos procedimentos 
disciplinares instaurados no sistema CGU-PAD? 
 
A metodologia consistiu na análise das informações constantes no Relatório de Gestão, 
no Relatório da Instância de Correição inserido no sistema e-Contas, bem como no 
levantamento e análise dos procedimentos disciplinares cadastrados pela UPC no sistema 
CGU-PAD. 
 
Após os exames efetuados, verificou-se que a Eletrobras Distribuição – PI não havia 
registrado as informações referentes aos procedimentos disciplinares instaurados no 
sistema CGU-PAD, conforme preconiza a Portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007. 
 
Segundo informações repassadas pelo Assistente da Diretoria de Gestão, por meio do 
Memorando DG nº 024, de 02 de agosto de 2017, a ausência de cadastramento dos 
processos disciplinares no sistema CGU-PAD ocorreu porque a UPC teve dificuldades 
técnicas de acesso ao sistema, sendo que os membros da Comissão Permanente de 
Processo Disciplinar receberam as senhas de acesso somente em junho de 2017. 
 
Em consulta posterior ao sistema CGU-PAD, efetuada em 10 de agosto de 2017, 
verificou-se que a UPC cadastrou no sistema os dados de dois processos disciplinares 
apurados no exercício de 2016, restando pendentes de cadastramento nove processos 
disciplinares. 
  
##/Fato## 

 
 
 
2. 12 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 
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3. Conclusão 
 
 

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando 
identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências 
corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de Providências 
Permanente ajustado com a UPC e monitorado pelo Controle Interno. Tendo sido 
abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submete-se o presente relatório 
à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de 
Auditoria. 
 
 
 

_______________________________________________ 

Achados da Auditoria - nº 201701184 
 
1 CONTROLES DA GESTÃO                           

1.1 CONTROLES INTERNOS                             

1.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Informações apresentadas de forma incompleta no processo de prestação de contas 
da Eletrobras Distribuição - PI. 
 
Fato 

 
Em análise ao processo de prestação de contas da Eletrobras Distribuição – PI enviado 
por meio do sistema e-Contas ao TCU, referente ao exercício de 2016, verificou-se que a 
UPC elaborou as peças exigidas, porém, algumas informações consignadas no referido 
sistema estão incompletas ou inconsistentes e, portanto, em desacordo com as normas da 
Corte de Contas. Para o exercício de 2016, essas orientações estão contidas na Decisão 
Normativa TCU nº 154/2016, Decisão Normativa TCU nº 156/2016, Portaria TCU nº 
59/2017, Instrução Normativa TCU nº 63/2010, bem como nos tópicos de ajuda do 
Sistema e-Contas. 
 
Não obstante algumas informações estarem incompletas ou inconsistentes, as mesmas 
não ensejam conclusões equivocadas na avaliação dos atos de gestão. 
 
a) Relatório de Gestão 
 
Item Apresentação: 
 
Não constam informações sobre as principais realizações da gestão no exercício, 
tampouco sobre as principais dificuldades encontradas para a realização dos objetivos no 
exercício de referência do relatório. 
 
Item Organograma: 
 
Segundo as orientações do sistema e-Contas para este item, a UPC deve destacar as áreas 
ou subunidades mais estratégicas da sua gestão, informando ainda suas principais 
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competências e os titulares responsáveis com os respectivos períodos de atuação. 
Contudo, a Eletrobras Distribuição – PI relacionou no quadro inserido na página 14 do 
Relatório de Gestão todas as áreas e subunidades de sua gestão, além de ter deixado de 
informar na coluna “Período de Atuação” o período, dentro do exercício de referência do 
relatório de gestão, em que os titulares das áreas/subunidades estiveram à sua frente. 
 
Item 1.5 – Macroprocessos Finalísticos: 
 
A UPC deixou de apresentar as seguintes informações sobre o Macroprocesso 
Planejamento Estratégico: produtos e serviços gerados com a execução de suas 
atividades, principais insumos e fornecedores e principais clientes e parceiros. Além 
disso, o quadro inserido na página 21 do Relatório de Gestão, referente aos 
Macroprocessos do Negócio de Distribuição, não foi complementado com dados 
referentes aos principais insumos e fornecedores que concorreram para execução dos 
mesmos, tampouco foram identificados os principais parceiros externos à UPC que 
contribuíram para a consecução dos resultados e serviços decorrentes de cada 
macroprocesso. 
 
Item 1.6 – Composição Acionária do Capital Social: 
 
Segundo as orientações do sistema e-Contas para este item, a UPC deve evidenciar a 
composição acionária do capital social da entidade no final do exercício de referência do 
relatório de gestão, bem como no exercício imediatamente anterior (2016 e 2015, 
respectivamente). Entretanto, o quadro inserido na página 24 do Relatório de Gestão 
evidencia a composição acionária do capital social da empresa ao final dos exercícios de 
2015 e 2014. 
 
Item 1.8 – Principais Eventos Societários Ocorridos no Exercício: 
 
Não constam informações a respeito de eventos relevantes ocorridos no exercício de 2016 
relacionados à venda e à aquisição de ações do capital social da UPC. 
 
Item 2.1.1 – Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício:  
 
Nesse item, a UPC listou apenas os objetivos estratégicos, sem informar as metas 
programadas para o exercício de 2016, decorrentes do seu planejamento estratégico 
consignado no Plano de Negócios da Eletrobras Distribuição Piauí 2016-2020 e no Plano 
de Prestação Temporária do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica (10/2016 a 
12/2017). Também não foram informados os riscos identificados para o alcance dos 
objetivos e metas programados para o referido exercício. 
 
Item 2.1.2 – Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico: 
 
A Eletrobras Distribuição – PI não discorreu sobre seu planejamento estratégico e tático, 
tampouco apresentou informações a respeito do estágio e/ou cronograma de 
implementação dos mesmos no exercício de 2016. 
 
Item 2.1.3 – Vinculação dos Planos da Unidade com as Competências Institucionais 
e Outros Planos:  
 
A UPC não demonstrou o alinhamento dos planos estratégico, tático e operacional com 
sua missão institucional e área de negócio. 
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Item 2.2 – Desempenho Orçamentário:  
 
Não foram relatadas eventuais dificuldades enfrentadas na execução do orçamento e os 
reflexos no cumprimento dos objetivos da UPC, tampouco consta análise crítica sobre o 
desempenho orçamentário da empresa. 
 
Item 2.4 – Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho:  
 
Não constam as seguintes informações sobre os indicadores de desempenho da UPC, 
apresentados no quadro inserido na página 27 do Relatório de Gestão: índice de 
referência, que pode ser o resultado da última medição dos indicadores, com indicação 
do mês/ano em que foram realizadas; periodicidade em que os indicadores são medidos; 
e descrição da fórmula de cálculo dos indicadores. 
 
Item 3.1 – Descrição das Estruturas de Governança:  
 
Segundo as orientações do sistema e-Contas para este item, a UPC deve evidenciar a 
estrutura de governança, explicitando as instâncias dessa estrutura, além de descrever de 
maneira sucinta a base normativa, as atribuições e a forma de atuação de cada instância 
de controle. Contudo, a UPC apenas listou as instâncias de controle, sem descrever as 
bases normativas, as atribuições e a forma de atuação de cada instância de controle. 
 
Item 3.3 – Política de Designação de Representantes nas Assembleias e nos 
Colegiados de Controladas, Coligadas e Sociedades de Propósito Específico:  
 
Segundo as orientações do sistema e-Contas para este item, a UPC deve relatar a política 
de escolha e designação de representantes da unidade nos colegiados de outras entidades 
em que participa como coligada ou controlada, informando em quais empresas há 
representante designado e os critérios adotados. Entretanto, a UPC descreveu a política 
de escolha e designação dos seus dirigentes e dos membros dos seus colegiados 
(Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal). 
 
Item 3.4 – Atuação da Unidade de Auditoria Interna:  
 
Não constam as seguintes informações a respeito da estrutura e funcionamento da 
Auditoria Interna da empresa: indicação do estatuto ou normas que regulam a sua atuação; 
demonstração dos elementos que caracterizam a sua independência e objetividade; 
demonstração de como está estruturada e de como é feita a escolha do seu titular; 
informações sobre como se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das 
recomendações feitas pela auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não 
implementação de tais recomendações; descrição da sistemática de comunicação à alta 
gerência, ao conselho de administração e ao comitê de auditoria, quando houver, sobre 
riscos considerados elevados decorrentes da não implementação das recomendações da 
auditoria interna pela alta gerência; e eventuais adequações na sua estrutura 
organizacional, inclusive reposicionamento na estrutura da empresa, demonstrando os 
ganhos operacionais deles decorrentes. 
 
Item 3.5 – Atividades de Correição e de Apuração de Ilícitos Administrativos:  
 
A UPC não detalhou os principais eventos apurados e as providências adotadas, tampouco 
apresentou informações sobre a aderência do registro das informações relativas a 
processos disciplinares aos preceitos estabelecidos na Portaria CGU nº 1.043, de 24 de 
julho de 2007. 
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Item 3.6.2 – Controles Internos: 
 
Segundo as orientações do sistema e-Contas para este item, a UPC deve demonstrar a 
percepção da própria unidade acerca da qualidade do funcionamento dos controles 
internos administrativos. Contudo, a UPC não apresentou informações sobre os controles 
internos instituídos para mitigar os riscos, limitando-se a informar que a avaliação dos 
controles internos indicou um percentual de 22% de controles ineficazes. 
 
Item 3.7 – Política de Remuneração dos Administradores e Membros de Colegiados:  
 
Segundo as orientações do sistema e-Contas para este item, a UPC deve demonstrar, por 
meio de quadros, a síntese da remuneração dos membros da diretoria e de conselhos nos 
exercícios de 2016 e 2015. Contudo, os quadros constantes do Relatório de Gestão 
informam a síntese da remuneração dos membros da diretoria e de conselhos nos 
exercícios de 2015 e 2014. 
 
Item 3.8 – Informações sobre a Empresa de Auditoria Independente Contratada:  
 
Não constam informações sobre quais tipos de serviços foram expressamente contratados 
com a empresa de Auditoria Independente. 
 
Item 4.1.1 – Estrutura de Pessoal da Unidade:  
 
Não constam informações a respeito dos seguintes pontos da gestão de pessoas da UPC: 
qualificação da força de trabalho quanto ao grau de escolaridade, especialização, tempo 
para aposentadoria, idade, e outros aspectos relevantes; política de capacitação e 
treinamento do pessoal; ações adotadas para identificar eventual irregularidade 
relacionada ao pessoal, especialmente em relação à acumulação remunerada de cargos, 
funções e empregos públicos, bem como as medidas adotadas para tratar a irregularidade 
identificada; e indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas.  
 
Ademais, a análise crítica sobre a estrutura de pessoal da empresa não abordou os 
seguintes pontos: resultados de eventuais avaliações sobre a distribuição da força de 
trabalho entre a área-meio e área-fim e do número de empregados em cargos 
comissionados frente a não comissionados; possíveis impactos da aposentadoria sobre a 
força de trabalho disponível; e eventuais afastamentos que reduzem a força de trabalho 
disponível na empresa, quantificando o número de empregados afastados e possíveis 
impactos nas atividades desenvolvidas pela UPC.  
 
Item 4.1.3 – Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal:  
 
A UPC não informou as providências adotadas para mitigar os riscos identificados na 
gestão de pessoas. 
 
Item 4.1.4 – Contratação de Pessoal de Apoio e de Estagiários:  
 
Não constam informações a respeito das despesas com as contratações de estagiários, 
tampouco da evolução das quantidades e despesas nos últimos exercícios. 
 
Item 4.2.1 – Gestão do Patrimônio Imobiliário da União: 
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Não foram abordados os seguintes pontos da gestão de patrimônio imobiliário da UPC: 
estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da empresa; despesas de 
manutenção e qualidade dos registros contábeis relativamente aos imóveis; e riscos 
relacionados à gestão dos imóveis e os controles instituídos para mitigá-los. 
 
Item 4.3 – Gestão da Tecnologia da Informação: 
 
Não foram abordados os seguintes pontos da gestão de TI: descrição das atividades do 
Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas reuniões ocorreram no 
período e quais as principais decisões tomadas; principais funcionalidades, responsável 
técnico e responsável da área de negócio dos principais sistemas de informação da UPC; 
resultados esperados, alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, 
valores orçados e despendidos e prazos de conclusão dos projetos de TI desenvolvidos no 
período; descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os 
treinamentos efetivamente realizados no período; descrição do quantitativo de pessoas 
que compõem a força de trabalho de TI da empresa; descrição dos processos de 
gerenciamento de serviços TI implementados na empresa, com descrição da infraestrutura 
ou método utilizado; e medidas adotadas para mitigar eventual dependência tecnológica 
de empresas terceirizadas que prestam serviços de TI para a UPC. 
 
Item 4.3.1 – Principais Sistemas de Informações:  
 
Não constam as seguintes informações sobre os principais sistemas informatizados da 
UPC: informações sobre a manutenção, tais como se é própria ou terceirizada, despesas 
anuais com manutenção e avaliação de riscos relacionados à continuidade e 
disponibilidade dos sistemas, além de medidas para mitigar eventuais riscos existentes. 
 
Item 4.4 – Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens 
e na Contratação de Serviços ou Obras:  
 
Não constam as seguintes informações: participação da empresa na Agenda Ambiental 
da Administração Pública (A3P); observância dos parâmetros estabelecidos no Decreto 
7.746/2012 ou norma equivalente nas contratações realizadas pela UPC; e existência e 
implementação de plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do 
Decreto 7.746/2012. 
 
Item 5.1 – Canais de Acesso do Cidadão:  
 
Não constam informações gerenciais e estatísticas sobre a quantidade de solicitações, 
reclamações, denúncias e sugestões recebidas e sobre o atendimento/encaminhamento das 
demandas apresentadas, bem como análise dos resultados observados, inclusive frente a 
dados registrados em exercícios anteriores. Também não foram relatadas possíveis 
alterações dos procedimentos adotados pela empresa decorrentes das informações 
disponibilizadas nos canais de acesso. 
 
Item 5.2 – Carta de Serviços ao Cidadão:  
 
Não consta o detalhamento do caminho de acesso ao conteúdo da Carta de Serviços ao 
Cidadão na página eletrônica da empresa na internet, conforme previsto no §4º do art. 11 
do Decreto 6.932/2009. 
 
Item 6.3 – Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade:  
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Não constam as seguintes informações: identificação da estrutura orgânica da empresa 
responsável pelo gerenciamento de custos (subunidade, setor etc.), bem como da setorial 
de custos a que se vincula, se for o caso; identificação das subunidades administrativas 
da UPC das quais os custos são apurados; descrição sucinta do sistema informatizado de 
apuração dos custos; práticas de tratamento e alocação utilizadas no âmbito das 
subunidades ou unidades administrativas para geração de informações de custos; 
impactos observados na atuação da UPC, bem como no processo de tomada de decisões, 
que podem ser atribuídos à instituição do gerenciamento de custos; e relatórios utilizados 
pela UPC para análise de custos e tomada de decisão. 
 
Item 6.4 – Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas Explicativas: 
 
Apesar de listadas no sumário do Anexo I do Relatório de Gestão, a UPC não incluiu no 
sistema e-Contas as seguintes demonstrações contábeis: Demonstrações do Resultado, 
Demonstrações do Resultado Abrangente, Demonstrações das Mutações do Patrimônio 
Líquido, Demonstrações dos Fluxos de Caixa e Demonstrações dos Valores Adicionados. 
 
Item 7.2 – Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno:  
 
Não foi apresentada uma visão geral sobre as recomendações feitas pela CGU no 
exercício de referência, tampouco foi informada a quantidade de recomendações 
recebidas comparativamente à quantidade atendida pela UPC, bem como as 
recomendações que tenham provocado maior impacto na gestão da empresa. 
 
Item 7.4 – Demonstração da Conformidade do Cronograma de Pagamentos de 
Obrigações com o Disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993:  
 
Não foram apresentadas informações sobre os controles instituídos para garantir o 
cumprimento do cronograma determinado pela referida lei. 
 
Item 7.5 – Informações sobre Ações de Publicidade e Propaganda:  
 
O quadro inserido na página 93 do Relatório de Gestão não foi complementado com dados 
referentes aos contratos firmados com agências prestadoras de serviços de publicidade e 
propaganda, tais como vigência, valores contratados e desembolsados. Também não foi 
apresentada análise circunstanciada sobre os principais resultados das ações de 
publicidade e propaganda notadamente frente aos objetivos da UPC. 
 
b) Parecer da Unidade de Auditoria Interna 
 
O parecer da auditoria interna não contém opinião expressa sobre a capacidade de os 
controles internos administrativos da UPC identificarem, evitarem e corrigirem falhas e 
irregularidades, bem como de minimizarem riscos relacionados aos processos relevantes 
para a consecução dos objetivos da empresa, tampouco aborda a avaliação dos controles 
internos relacionados à elaboração dos relatórios financeiros e contábeis. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
A Gerência de Planejamento Sustentabilidade e Acompanhamento – PRPS e a Auditoria 
Interna, responsáveis pela elaboração do Relatório de Gestão 2016 e do Parecer da 
Unidade de Auditoria Interna, respectivamente, não observaram, na sua integralidade, as 
orientações contidas nos tópicos de ajuda do sistema e-Contas do TCU. 
  
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio da Carta CAD – 05/2017, de 04 de outubro de 2017, o Gerente da Auditoria 
Interna apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome das pessoas 
citadas, a fim de preservá-las: 
 
“a) Relatório de Gestão 
 
Item: Apresentação 
 
Principais realizações da gestão no exercício: 
 
Embora as informações sobre as principais realizações e dificuldades não tenham sido 
citadas na apresentação, estão descritas no relatório nos seguintes itens: 
 
Item 2.3 Desempenho Operacional 
Item 2.3.1 Perdas Elétricas – Página 31 
Item 2.3.2 INAD – Índice de Inadimplência – Pagina 32 
Item 2.3.3 Qualidade no Fornecimento – DEC e FEC – Páginas 33 a 34 
 
Principais dificuldades encontradas para a realização dos objetivos no exercício de 
referência do relatório. 
 
Item 1.3 Ambiente de Atuação – Página 12 
Item 2.2 Desempenho Orçamentário – Página 29 
Item 2.2 Desempenho Orçamentário – Página 30 
 
Item: Organograma 
 
Embora não tenhamos colocado a informação sobre o período de atuação no exercício de 
cada responsável pela unidade organizacional não houve prejuízo no conteúdo do 
relatório, pois os gerentes permaneceram no cargo durante todo o exercício de 2016. 
 
Item 1.8 – Principais Eventos Societários Ocorridos no Exercício: 
 
Não foram relacionadas, porque as situações mencionadas não ocorreram durante o 
exercício. 
 
Item 2.1.1 – Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício: 
 
As metas estabelecidas para o exercício em decorrência do seu Planejamento Estratégico 
estão descritas no item 2.1.2 – Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico, 
no Quadro de Indicadores de Desempenho Empresarial. 
 
Item 3.3 – Política de Designação de Representantes nas Assembleias e nos 
Colegiados de Controladas, Coligadas e Sociedades de Propósito Específico: 
 
Não se aplica à Eletrobras Distribuição Piauí. 
 
Item 3.4 – Atuação da Unidade de Auditoria Interna: 
 
Os itens acima elencados realmente não estão explicitados no tema Atuação da Unidade 
de Auditoria Interna, no entanto, podem ser observados nas citações feitas no Parecer da 
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unidade de Auditoria Interna que acompanha o Processo de Prestação de Contas Anual 
nos itens 2 e 4. 
 
Não foi mencionado por que fatos desta natureza não ocorreram no decorrer do exercício 
de 2016. 
 
Item 3.5 – Atividades de Correição e de Apuração de Ilícitos Administrativos: 
 
Complementando as informações apresentadas no relatório de gestão 2016 sobre 
atividades de correição e apurações de ilícitos administrativos temos a informar que: dos 
11 procedimentos instaurados, 06 culminaram com suspensão igual ou superior a 10 dias, 
sendo 05 processos administrativos e 06 apurações diretas. 
 
Em decorrência da descontinuidade de atividades provocada pela modificação da 
presidência da Comissão Permanente de Processo Disciplinar – CPPD, colegiado 
responsável pelo controle dos procedimentos disciplinares, as inserções das informações 
no sistema CGU-PAD tiverem interrupções em decorrência de dificuldades técnicas que 
se estenderam do final do ano de 2016 até meados do primeiro semestre de 2017. 
  
Com a reestruturação dos membros da Comissão Permanente de Processo Disciplinar em 
02/02/2017, foram estabelecidas diretrizes para regularização dos processos 
administrativo realizados no ano de 2016. Dentre uma das ações foi a interação com a 
equipe do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) relatando 
que a Eletrobras Distribuição Piauí teve obstruções técnicas de acesso ao Sistema CGU-
PAD. Vale acrescentar que os membros da Comissão Permanente de Processo 
Disciplinar, designados para lançamento dos processos administrativos, só receberam as 
senhas de acesso a partir de junho/2017. 
  
Em conformidade com as disposições em ata de reunião, os membros (nome retirado, 
CPF nº ***.841.043-**) (Presidente) e (nome retirado, CPF nº ***.438.063-**) (Suplente 
– Presidente) estão realizando a averiguação dos dados e procedendo com os lançamentos 
dos processos administrativos anteriores a vigência da atual comissão, ou seja, do ano de 
2016 e os do ano de 2017. 
 
Item 3.7 – Política de Remuneração dos Administradores e Membros de Colegiados: 
 
Nos quadros apresentados onde lê-se 2014, lê-se 2015, e onde lê-se 2015, lê-se 2016. 
 
Item 4.1.3 – Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal: 
 
Para alguns cargos previstos no Plano de Carreira e Remuneração, visualiza-se um 1) 
risco maior para não retenção de empregados e adequação das possibilidades da carreira 
aos anseios dos colaboradores. A esse respeito, pode ser citado, a título exemplificativo, 
os profissionais de nível superior cujo mercado apresenta melhores condições de trabalho, 
no que tange a remuneração e jornada, como é o caso do Profissional Superior – 
Advogado. Nesse aspecto, cita-se também o cargo de Profissional de Médio Suporte– 
Suporte Administrativo, cujo requisito para ingresso é formação de nível médio. Para este 
cargo, 2) o risco se desenha pela contínua formação do empregado, que após a conclusão 
do ensino superior, sente-se insatisfeito no cargo atualmente ocupado e as possibilidades 
de crescimento profissional passam a não mais ser atrativas, gerando para os ocupantes 
deste cargo falta de motivação no ambiente de trabalho.3) Outro risco importante é quanto 
ao Cargo de Profissional de Nível Fundamental com a função de leiturista, criado para 
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atender a uma determinação do Ministério Público do Trabalho. Esse cargo, tende a ser 
extinto com a implantação da tecnologia de leitura remota. 
 
Entretanto, esses riscos podem ser considerados temporários, por curto prazo, visto que 
no caso do cargo de Advogado não está afeto à atividade fim da empresa e demandas 
especiais podem ser absorvidas por profissionais contratados especificamente para esse 
fim. 
 
Quanto ao Suporte Administrativo, o risco pode ser mitigado com a abertura de concurso 
público que permita aos interessados, em ampla concorrência, acessar o cargo pretendido. 
 
Já em relação ao Leiturista, como o próprio texto menciona, é um risco que será 
absorvido, com o passar dos dias, pela implantação da tecnologia de leitura remota, sem 
causar maiores transtornos à empresa. 
 
Por fim, há de se esclarecer que a empresa está submetida a regime de Prestação 
Temporária de Serviço, concedido pelo agente regulador (ANEEL), com prazo para 
encerramento em 31/12/2017, podendo, a partir daí, o controle acionário ser repassado 
para interessados existentes no mercado, caso ocorra a desestatização. Diante desse 
cenário, todo o contexto poderá ser alterado. 
 
Item 4.1.4 – Contratação de Pessoal de Apoio e de Estagiários: 
 
No ano de 2016, foram contratados 33(trinta e três) estagiários, sendo 28(vinte e seis) 
estudantes do ensino superior, 04(quatro) do ensino médio técnico e 01(um) do ensino 
médio. Dentre os de nível superior, 09(nove) com atuação em atividades na área fim da 
empresa, estudantes do curso de Engenharia Elétrica; 17(dezessete) na área meio, 
estudantes dos cursos de Direito, Administração, Sistema de Informação, Ciências 
Contábeis e Engenharia Civil. Quanto aos estagiários do ensino médio, foram oferecidas 
04(quatro) vagas para estudantes do curso Técnico em Eletrotécnica, com atuação na área 
fim e 01(um) estudante do ensino médio atuando na Assessoria de Suporte 
Administrativo. 
 

Evolução das quantidades e despesas com o 
Programa de Estágio 

EXERCÍCIO 
2016 2015 

Número de estagiários 33 29 
Valor nos últimos exercícios em R$ 264.092,71 178.184,98 

 
Item 4.3 – Gestão da Tecnologia da Informação: 
 
O Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Telecomunicações - CETIAT 
gerencia as demandas e solicitações de TI das diversas áreas da empresa, priorizando 
estrategicamente os projetos, em função dos recursos pessoais, materiais, técnicos e 
financeiros disponíveis, bem como intervém e altera a realidade por meio de planejamento 
de ações que disponibilizem a melhor infraestrutura para o atendimento futuro das 
demandas. 
 
O Comitê possui a seguinte estrutura: O Gerente da unidade organizacional responsável 
pela Tecnologia da Informação e Telecomunicações da Empresa (Coordenador), 
Secretaria Executiva (representante de qualquer diretoria), 1 (um) representante titular e 
1 (um) suplente da cada Diretoria, incluindo a Presidência. 
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Durante o exercício de 2016, foram realizadas 11 reuniões. Dentre as principais decisões 
do comitê estão os investimentos em: modernização da infraestrutura da rede de dados, 
implantação de ferramenta de Business Intelligence (BI), aquisição de Data Center 
Modular Seguro e coletores de leitura para a Primarização. 
 
Os sistemas de informação críticos para empresa, que comprometem drasticamente a 
continuidade do negócio são: Recursos Humanos (ConsisHR), Comercial (AJURI), 
Gestão Empresarial (ERP) e Gestão Técnica da Distribuição (SGTD). Os três últimos 
foram segmentados em módulos de forma a otimizar a governança e gestão sobre os 
mesmos, conforme quadro abaixo:   
 

Sistema Descrição Responsável 
Técnico 

Responsável 
Negócio 

AJURI – Cadastro e 
Leitura 

Gestão de cadastro e 
leitura de medidores. 

***.584.423-** 

***.095.583-** 

AJURI – 
Faturamento 
BT/AT/Mercado 

Gestão de faturamento. ***.183.343-** 

AJURI – Cobrança Gestão de cobrança. ***.954.753-** 

AJURI – 
Perdas/Medição 

Gestão de medição e 
combate às perdas. 

***.801.533-** 

AJURI – 
Atendimento 

Gestão de atendimento ***.641.133-** 

AJURI – 
Contabilidade 

Gestão da contabilidade ***.592.783-** 

AJURI – Área 
Técnica 

Gestão de operação da 
distribuição 

***.217.463-** 

AJURI – Serviços 
Comerciais 

Gestão de serviços ***.217.463-** 

ConsistHR 
Sistema de gestão de 
recursos humanos. 

***.395.003-** ***.191.473-** 

ERP-ABD Sistema de acessos. 

***.959.823-** 

***.190.543-** 

ERP-ACO 
Acompanhamento de 
ordens em curso. 

***.502.623-** 

ERP-AMO 
Mão de obra e 
transporte. 

***.502.623-** 

ERP-APRO 
Acompanhamento de 
projetos 

***.214.323-** 

ERP-CAD Cadastros gerais. ***.246.853-** 

ERP-CTB Contabilidade. ***.592.783-** 

ERP-FINAN Financeiro. ***.397.703-** 

ERP-GERFISCAL Gestão fiscal. ***.397.703-** 

ERP-IMOB 
Relacionado ao 
imobilizado. 

***.502.623-** 

ERP-ORCAM Orçamento. ***.214.323-** 

ERP-PARAM 
Sistema de 
parametrização. 

***.959.823-** 

ERP-SGA Gestão de ativos. ***.502.623-** 
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Sistema Descrição Responsável 
Técnico 

Responsável 
Negócio 

ERP-SGM Sistema de materiais. ***.868.743-** 

ERP-SGO Gestão de obras. ***.180.683-** 

ERP-SIVEN Sistema de vendas. ***.246.853-** 

Energy IP/MECE 
Sistemas de 
telemedições de 
consumidores. 

***.677.503-** ***.085.164-** 

FATREAL 
Sistema de leitura e 
faturamento imediato. 

***.430.102-** ***.095.583-** 

GLPI 
Sistema de gestão dos 
serviços de tecnologia 
da informação. 

***.618.133-** ***.618.133-** 

SGD 
Sistema de gestão de 
desempenho. 

***.395.003-** ***.976.543-** 

SGTD-ATC-OPER 

Módulo do Sistema de 
Gestão Técnica da 
Distribuição 
relacionado ao 
atendimento, operação e 
despacho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***.168.503-** 

***.629.633-** 

SGTD-CAD 

Módulo do Sistema de 
Gestão Técnica da 
Distribuição 
relacionado ao cadastro. 

***.841.643-** 

SGTD-EST-PLAN 

Módulo do Sistema de 
Gestão Técnica da 
Distribuição 
relacionado 

***.283.933-** 

SGTD-MAN 

Módulo do Sistema de 
Gestão Técnica da 
Distribuição 
relacionado à 
manutenção. 

***.283.933-** 

SGTD-PROJ 

Módulo do Sistema de 
Gestão Técnica da 
Distribuição 
relacionado à projeto. 

***.474.884-** 

 
Dentre as ações do PETIC, está a disponibilização para equipe interna de treinamentos 
alinhados com necessidades organizacionais. Com isso, em 2016, foram disponibilizadas 
as seguintes ações 
 

Descrição Período Participantes 

Janeiro 

Planejamento Estratégico Público 01/01 a 31/01 1 
Controles Estratégicos na Área 
Pública 

01/01 a 31/01 1 

Treinamento Proerp - Academia 
Basic 

10/01 a 22/01 1 

Fevereiro 
Treinamento Proerp - Academia 
Basic 22/02 a 26/02 1 
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Workshop de Melhoria da Base de 
Remuneração Regulatória - BRR 

25/02 a 25/02 3 

Março 
Remuneração Regulatória de 
Investimentos 

01/03 a 01/03 3 

Treinamento em Palo Alto 07/03 a 10/03 11 

Abril 
Palestra Motivacional 27/04 a 27/04 3 
Curso Introdução à Regulação 
Técnica e Econômica 

13/04 a 15/04 1 

Maio 
Palestra A Arte de Liderar 24/05 a 24/05 3 
Treinamento de Operacionalização 
do OPER/SGTD 

31/05 a 02/06 1 

Junho 

Wordpress: Gerenciamento da 
Intranet e Internet 

06/06 a 06/06 2 

Treinamento Compliance 23/06 a 23/03 4 
APG Compacto Amana-Key – 
AMANA-KEY 

15/06 a 17/06 1 

Julho 
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes - CIPA 

29/06 a 01/07 1 

Setembro 
Treinamento do Framework XPERT 
- Gerador de Aplicação em Java 

14/09 a 15/09 6 

Palestra sobre Ergonomia 21/09 a 21/09 1 

Outubro 
Gartner Symposium/ITXPO 24/10 a 27/10 3 
Visita Técnica - CEMAR 17/10 a 18/10 2 

Dezembro Dia da TI 06/12 a 06/12 11 
 
Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando 
servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, servidores/empregados 
efetivos de outras carreiras da unidade, servidores/empregados efetivos da carreira de TI 
de outros órgãos/entidades, servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros 
órgãos/entidades, terceirizados e estagiários 
 

Cargo Função Situação Quantidade 
Profissional Fundamental - 
PF 

Auxiliar 
Administrativo 

Efetivo 01 

Profissional Médio Suporte - 
PMS 

Apoio Administrativo Efetivo 07 

Profissional Médio 
Operacional - PMO 

Técnico em Eletrônica Efetivo 02 

Profissional Superior - PS Analista de Sistemas Efetivo 06 
Profissional Superior - PS Engenheiro Eletricista Efetivo 01 
 Jovem Aprendiz Efetivo 02 
 Estagiário Efetivo 03 
 Analista de Suporte Terceirizado 02 

 
f) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, 
com descrição da infraestrutura ou método utilizado. 
 
Os serviços de TIC são definidos com base no framework ITIL e dispostos no catálogo 
de serviços, elaborado. Este prove de forma clara e objetiva todos os serviços prestados 
pela equipe de TIC aos usuários da Eletrobras Distribuição Piauí. É possível identificar 
de forma clara e objetiva o que os usuários da empresa podem esperar de tais serviços. 
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Nele estão definidos os tempos de atendimento com base em acordos realizados com as 
áreas usuárias e as criticidades dos serviços com base no negócio. 
 
O catálogo de serviços é definido como um conjunto de processos de infraestrutura de 
TIC, tecnologias e soluções organizacionais que suportam os negócios da Eletrobras 
Distribuição Piauí.  
 
Os principais serviços suportados pelo DGT são: correio eletrônico (e-mail), estações de 
trabalho (desktops e notebooks), acesso à rede lógica, acesso à rede física de dados, 
internet (web), outsourcing de impressão, periféricos (nobreaks, estabilizadores, teclados 
e mouses), sistemas de informação, telefonia fixa, comunicação de dados, segurança da 
informação e infraestrutura e operação do Data Center. Este último possui tratamento 
interno no departamento e está subdividido em ações relacionadas a criação de ambientes 
virtualizados, monitoramento de toda a infraestrutura, gestão dos bancos de dados, 
tratamento de incidentes graves e demais ações especializadas. 
 
Quanto aos processos utilizados, o departamento conta com os seguintes: Acesso, 
Configuração, Cumprimento de Requisições, Incidentes, Liberações, Mudanças, 
Problemas, Nível de Serviços, Catálogo de Serviços, Desenvolvimento de Software e 
Continuidade do Negócio. 
 
Visando a diminuição da dependência de terceiros, o DGT trabalha na formalização e 
documentação de processos e procedimentos. Com isso, embora haja contratos para a 
prestação de serviços, atenua-se as probabilidades de problemas durante a transição entre 
contratos de fornecedores distintos. No que tange a infraestrutura de TIC, tem-se 
contratos com empresas especializadas em: Suporte à Data Center, Segurança de Borda, 
Antimalware, Links de Dados, Aceleração WAN e Manutenção da Infraestrutura. Já para 
os sistemas e aplicativos, tem-se contratações que garantem a manutenção adaptativa e 
evolutiva das aplicações. Abaixo, segue quadro descritivo resumido com as atribuições: 
 

Departamento de 
Tecnologia da Informação e 
Telecomunicações - DGT 

Gerência de Sistemas e 
Análise de Negócios - 
DGTS 

Gerência de 
Infraestrutura e Suporte 
de Informática 

Planejamento e Continuidade 
do Negócio 

Gestão dos Sistemas 
Catálogo e Nível de 
Serviço 

Governança, Processos e 
Normas 

Desenvolvimento e 
Inovação 

Segurança de Borda e 
Antivírus 

Auditorias e Conformidade 
Legal 

Testes e Mudanças 
Comunicação e 
Aceleração WAN 

 
Segurança da 
Informação 

Outsourcing de Impressão 

  
Backup e Operação Data 
Center 

  Acesso Físico e Lógico 
 
g) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados 
esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os 
valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão 
 

Contrato Fornecedor 

Alinhamento 
Estratégico e 
Resultados 
Esperados 

Valor Total 
R$ 

Valor 
Realizado 
2016 R$ 

Status 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
36 

105/2013 ARCON 

Aproximar e 
adequar TI ao 
Negócio; 
Adequar os 
níveis de 
serviços de TI; 
Melhoria 
operacional e 
financeira por 
meio da 
aceleração 
WAN. 

4.305.150,52 566.133,14 Concluído 

178/2013 IPSYSTEMS 

Aproximar e 
adequar TI ao 
Negócio; 
Adequar os 
níveis de 
serviços de TI; 
Melhoria 
operacional e 
financeira por 
meio da 
modernização 
da rede de 
dados da 
empresa. 

3.006.501,13 1.672.220,27 Concluído 

040/2014 ARCON 

Aproximar e 
adequar TI ao 
Negócio; 
Adequar os 
níveis de 
serviços de TI; 
Melhorar a 
Segurança da 
Informação; 
Melhoria 
operacional e 
financeira por 
meio da 
implantação de 
solução 
Antimalware. 

3.402.346,20 386.819,40  
Em 
andamento 
até 2018 

069/2015 MAISDOISX 

Aproximar e 
adequar TI ao 
Negócio; 
Melhoria 
operacional e 
financeira por 
meio da 
implantação de 
solução de 
armazenament
o. 

1.864.781,42 92.759,16  
Em 
andamento 
até 2019 
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190/2015 ALSAR 

Aproximar e 
adequar TI ao 
Negócio; 
Melhoria 
operacional e 
financeira por 
meio da 
implantação de 
segurança de 
borda de 
próxima 
geração. 

2.800.400,00 150.200,00 
Em 
andamento 
até 2019 

225/2015 BOREAL 

Aproximar e 
adequar TI ao 
Negócio; 
Aquisição de 
coletores e 
impressoras 
para 
atendimento a 
demanda 
judicial de 
Primarização 
da atividade de 
leitura. 
Formalizada 
via Termo de 
Ajuste de 
Conduta. 

517.708,10 517.708,10 Concluído 

005/2016 GEMELO 

Aproximar e 
adequar TI ao 
Negócio; 
Adequar os 
níveis de 
serviços de TI; 
Melhorar a 
Segurança da 
Informação; 
Melhoria 
operacional e 
financeira por 
meio da 
implantação do 
Data Center 
Modular 
Seguro – 
DCMS. 
Minimização 
da 
possibilidade 
de 
descontinuidad
e do negócio. 

3.595.732,16 1.833.335,03 
Em 
andamento 
até 2020 
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034/2016 BOREAL 

Aproximar e 
adequar TI ao 
Negócio; 
Aquisição de 
coletores e 
impressoras 
para 
atendimento a 
demanda 
judicial de 
Primarização 
da atividade de 
leitura. 
Formalizada 
via Termo de 
Ajuste de 
Conduta. 

591.666,40 591.666,40 Concluído 

064/2016 IMAGEM 

Aproximar e 
adequar TI ao 
Negócio; 
Aquisição de 
licenças para 
geração de 
mapas no 
sistema no 
Sistema de 
Gestão Técnica 
da 
Distribuição. 

562.731,83 562.731,83 Concluído 

141/2016 BOREAL 

Aproximar e 
adequar TI ao 
Negócio; 
Melhoria 
operacional e 
financeira por 
meio da 
aquisição de 
coletores e 
impressoras 
para 
atendimento a 
demanda 
judicial de 
Primarização 
da atividade de 
leitura. 
Formalizada 
via Termo de 
Ajuste de 
Conduta. 

643.437,21  643.437,21  Concluído 

173/2016 NJV 
Aproximar e 
adequar TI ao 
Negócio; 

188.325,42  188.325,42  Concluído 
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Adequar os 
níveis de 
serviços de TI; 
Melhoria 
operacional e 
financeira por 
meio da 
aquisição de 
memórias para 
melhoria do 
desempenho 
computacional 
de sistemas. 

174/2016 NJV 

Aproximar e 
adequar TI ao 
Negócio; 
Adequar os 
níveis de 
serviços de TI; 
Melhoria 
operacional e 
financeira por 
meio da 
aquisição de 
memórias para 
melhoria do 
desempenho 
computacional 
de sistemas. 

47.488,00  47.488,00  Concluído 

219/2016 TOCCATO 

Aproximar e 
adequar TI ao 
Negócio; 
Adequar os 
níveis de 
serviços de TI; 
Melhoria 
operacional e 
financeira por 
meio da 
implantação de 
ferramenta de 
inteligência de 
negócio (BI) 

78.014,00 78.014,00 Concluído 

 
Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas 
terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade. 
 
Visando a diminuição da dependência de terceiros, o DGT trabalha na formalização e 
documentação de processos e procedimentos. Salienta-se ainda que cada sistema de 
informação possui um analista efetivo designado. Com isso, embora haja contratos para 
a prestação de serviços, atenua-se as probabilidades de problemas durante a transição 
entre contratos de fornecedores distintos. Complementarmente, são registradas as 
ocorrências em sistema específico de chamados (GLPI). Nele, os incidentes, problemas e 
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mudanças são tratados e formada uma base de conhecimento. Além disso, são 
viabilizados treinamentos para os empregados do departamento nas ferramentas 
implantadas, assim como treinamentos envolvendo governança e gestão. 
 
b) Parecer da Unidade de Auditoria Interna 
 
O item 3 do Parecer da Auditoria Interna cita toda a cadeia de agentes dentro da unidade 
com suas respectivas competências que fazem parte da estrutura de controles internos da 
empresa, com destaque para a Gerência de Qualidade de Processos e Documentação 
Normativa, Gerência de Riscos, Seguros e Controles Internos e a própria Auditoria 
Interna. 
 
Em relação a avaliação dos controles internos relacionados à elaboração dos relatórios 
financeiros e contábeis, conforme citado no mesmo item do Parecer, a empresa por fazer 
parte como controlada do Sistema Eletrobras e esta possuir ações na Bolsa de Valores de 
Nova York está sujeita as regras estabelecidas pelo Artigo 404 da Lei Sarbanes-Oxley, 
que determina uma avaliação anual dos controles e procedimentos internos para a emissão 
de relatórios financeiros, cuja atividade é executada por consultoria contratada para todo 
o Sistema. Além disso, o auditor independente da companhia deve emitir um relatório 
distinto que ateste a asserção da administração sobre a eficácia dos controles internos e 
dos procedimentos executados para a emissão dos relatórios financeiros”. 
 
Posteriormente, por meio da Carta CAD – 06/2017, de 05 de outubro de 2017, o Gerente 
da Auditoria Interna apresentou a seguinte manifestação: 
  
“Item 1.5: Macroprocessos Finalísticos 
 

• Macroprocesso Planejamento Estratégico:  
 
Objetivo: Definir os indicadores e metas acompanhar o desempenho das metas 
estabelecidas pelas respectivas áreas, em todas as Unidades Administrativa. 
 
Descrição: Da analise de diretrizes a auditoria de gestão, passando pela definição de 
indicadores, PA e avaliação. 
 
Entradas (Principais insumos): 
 
PE Sist. Eletrobras 2010-2020, 
PDNG-2015-2019 e PNG-2014-2018 
 
Fornecedores: Eletrobras Hollding; Eletrobras Distribuidoras; EDPI 
 
Produtos e Serviços: Metas, indicadores e Plano de Ação do exercício; Acompanhamento 
da Gestão e atualização do quadro Gestão à Vista. 
 
Principais Clientes: Todas as áreas de Negócio da Empresa 
 
Subunidades Responsáveis: PRPI. 
 

• Os Macroprocessos Finalísticos do negócio de Distribuição são apresentados no 
Quadro anexo. 

 
• Principais parceiros externos à UPC: 
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Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – ABRADEE; 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE; 
Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE; 
Conselho de Consumidores; 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE; 
Governos Estaduais; 
Ministério de Minas e Energia – MME; 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG; 
Operador Nacional do Sistema – ONS; 
Órgãos de Licenciamento Ambiental; 
Produtores Independentes de Energia – PIE’s; 
Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor – PROCON. 
 
Item 1.6 – Composição Acionária do Capital Social: 
 
Onde tem 2014, lê-se 2015, e onde tem 2015, lê-se 2016. 
 
Item 2.1.2 – Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico: 
 
De acordo com o já descrito no RG pag. 26, o processo planejamento estratégico e tático 
implantado em 2012, em 2016 foi o 5º ciclo e o desdobramento as metas e indicadores 
corporativos em itens de controles e planos de ação para aferir o desempenho de cada 
unidade administrativa aferidos mensalmente e apresentados no quadro gestão à vista. 
 
Item 2.1.3 – Vinculação dos Planos da Unidade com as Competências Institucionais 
e Outros Planos: 
 
Os indicadores de desempenho empresarial descritos na pag. 27 do relatório, estão 
alinhados aos objetivos estratégicos no Negócio de Distribuição, definidos Planejamento 
Estratégico do Sistema Eletrobras eixo Distribuição. Com a missão de atuar no mercado 
de energia de forma integrada, rentável e sustentável, visando conquistar a sustentação 
do negócio de distribuição, alcançando os níveis de rentabilidade e qualidade, definidos 
pela Agencia Reguladora, foram definidos os objetivo, indicadores e itens de controle: 
 

OBJETIVO INDICADOR ITEM DE CONTROLE 
Melhorar o desempenho 
econômico-financeiro do 
negócio de distribuição 
alcançando níveis regulatórios 

Econômico-financeiros PMSO\ROL 
Divida Liquida 
Lucro Líquido 
Margem EBITDA 

Aumentar o nível histórico 
realização do investimento 

Econômico-financeiro Realização do 
Investimento 

Melhorar o atendimento aos 
clientes e a qualidade do serviço 

Operacionais Perdas 
INAD 
DEC 
FEC 

 
Item 2.2 – Desempenho Orçamentário: 
 
Para a receita, o desvio a menor foi decorrente da não liberação dos recursos do Programa 
Luz para Todos, além do saldo de recursos de AFAC, ambos previstos para 2016. Já em 
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relação às despesas, estas foram fortemente impactadas por fatos que interferiram nas 
metas definidas para o exercício, tais como: a variação das despesas de pessoal, pela 
contratação de 150 novos empregados, em atendimento à ação civil pública, crescimento 
nas despesas de material, devido à aquisição de equipamentos de proteção e ferramentas 
de trabalho, as despesas com serviços de terceiros em virtude da necessidade de manter a 
qualidade dos serviços inerentes ao processo de transição na Primarização de mão-de-
obra e crescimento em outros dispêndios correntes, com ações trabalhistas, movidas por 
empregados, juros, multas e atualização monetária, por atraso de pagamento a 
fornecedores e tributos, penalidade aplicada pelo ONS, por não cumprimento dos 
indicadores de qualidade e auto de infração aplicado pela Aneel, referente à Revisão 
Tarifária do ciclo passado, por inconsistência no valor da Base de Remuneração 
Regulatória - BRR. 
 
Item 2.4 – Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho: 
 
As metas e resultados apresentado são referentes ao cumulado do exercício 2016, o 
realizado é acumulado na formula medido mensalmente, o resultado do mês de dezembro 
representa o resultado do ano de 2016; 
 
A descrição do indicador está demonstrada na primeira coluna do quadro de indicadores 
na página 27, abaixo a periocidade e fórmula de cálculo. 

 
Item 3.1 – Descrição das Estruturas de Governança: 
 
As principais atribuições e a forma de atuação de cada instância de controle: 

Denominação 
Índice de 

Referência Periodicidade Fórmula de Cálculo 

PMSO/ROL % Anual 

Custos operacionais/Receita 
Operacional liquida 

P = Pessoal; M = Material; S = 
Serviços; O = Outros; R = Receita; O 

= Operacional; L = Líquida 
Dívida 
Líquida 

R$ milhões Anual Avaliar as disponibilidades da 
empresa perante sua dívida bruta 

Lucro Líquido R$ milhões Anual Medir o nível de remuneração dos 
investimentos realizados. 

Investimento % Anual Avaliar a capacidade de realização 
dos investimentos aprovados. 

Margem 
Ebitda 

% Anual EBITDA/ROL 

INAD % Anual Medir a inadimplência dos 
consumidores em relação ao 

faturamento nos últimos 12 meses. 
DEC h Anual  

Cs

itiCa

DEC

n

i

∑
=

×

=
1

)()(
 

FEC N° 
Ocorrências 

Anual 

Cs

iCa
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n

i

∑
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=
1
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PERDAS 
TOTAIS 

% Anual PT(%) = ((PT(MWh) /  EI)-1)*100 
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Assembleia Geral de Acionistas 
 

• Reformar o Estatuto Social; 
• Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, fixando-

lhes os respectivos honorários; 
• Tomar, anualmente, as contas dos administradores, bem como examinar, discutir 

e votar as demonstrações financeiras; 
• Autorizar a emissão de debêntures; 
• Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 

dividendos; 
• Deliberar sobre a alienação, no todo ou em parte, de ações do seu capital social; 

abertura e aumento do capital social por subscrição de novas ações; emissão de 
debêntures conversíveis em ações ou venda desses valores mobiliários, se em 
tesouraria; venda de debêntures conversíveis em ações, de que seja titular, de 
empresas das quais participe; 

• Deliberar sobre a permuta de ações ou outros valores mobiliários de emissão da 
Empresa ou de suas subsidiárias; 

• Deliberar sobre operação de cisão, fusão ou incorporação de empresas nas quais 
tenha participação; 

• Deliberar sobre outros assuntos que forem propostos pelo Conselho de 
Administração ou pelo Conselho Fiscal. 
 

Conselho de Administração 
 

• Autorizar a Empresa a contrair empréstimo no País ou no exterior em valor 
superior a 0,5% (meio por cento) do seu capital social; 

• Autorizar a execução de atos negociais visando à aquisição de bens, materiais e 
serviços, assim como manifestar-se sobre atos e contratos que envolvam valores 
superiores a 0,5% (meio por cento) do capital social da Empresa; 

• Eleger e destituir Diretores, fixando-lhes suas atribuições; 
• Orientar e aprovar a estrutura organizacional da Empresa; 
• Requisitar informações e documentos; 
• Deliberar sobre as contas da Diretoria; 
• Autorizar a emissão de títulos de valores mobiliários; 
• Escolher e destituir Auditores Independentes, nos termos da indicação da 

Controladora; 
• Elaborar e alterar seu Regimento Interno; 
• Deliberar sobre as estimativas de receitas, despesas e investimentos da Empresa 

em cada exercício, propostas pela Diretoria; 
• Deliberar sobre a remuneração aos acionistas, com base em resultados apurados 

em balancetes mensais ou à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros, 
nos termos da legislação aplicável; 

• Deliberar sobre aquisição, alienação ou oneração de bens móveis e imóveis, 
sempre que o valor total de todos os bens exceder a 0,5% (meio por cento) do 
capital social da Empresa; 

• Deliberar sobre propostas de planos que disponham sobre admissão, carreira, 
acesso, vantagens e regime disciplinar para os empregados da Empresa; 

• Convocar as Assembleias Gerais; 
• Autorizar a abertura de filiais, agências e escritórios em sua respectiva área de 

concessão; 
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• Deliberar sobre o afastamento de qualquer de seus membros ou dos diretores, 
quando o prazo for superior a trinta dias consecutivos; 

• Conceder férias ou licença de natureza facultativa, aos membros da Diretoria 
Executiva; 

• Decidir os casos omissos no Estatuto Social. 
 
Diretoria Executiva 
 

• Propor ao Conselho de Administração, diretrizes fundamentais de administração 
que devam ser objeto de deliberação; 

• Elaborar planos de emissão de títulos de valores mobiliários para serem 
submetidos à apreciação do Conselho de Administração; 

• Elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração: o plano 
estratégico da Empresa, tendo como base as diretrizes empresariais emanadas da 
Controladora, bem como os programas anuais e planos plurianuais; os programas 
anuais de dispêndios e de investimentos da Empresa com os respectivos projetos; 
os orçamentos de custeio e de investimentos da Empresa e a avaliação do resultado 
de desempenho das atividades da Empresa; 

• Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; 
• Manifestar-se sobre atos com vistas à aprovação de contratos ou concessões que 

envolvam obras, empreitada, fiscalização, locação de serviços, consultoria, 
fornecimento e similares que envolvam recursos financeiros cujo valor seja igual 
ou inferior a 0,5% (meio por cento) do capital social da empresa; 

• Opinar sobre contratações de obras, empreitadas, fiscalização, locação de 
serviços, consultorias, fornecimentos e similares que envolvam recursos 
financeiros cujo valor seja superior a 0,5% (meio por cento) do capital social da 
Empresa, submetendo-as à deliberação do Conselho de Administração; 

• Aprovar critérios de avaliação técnico-econômica para os projetos de 
investimentos, com os respectivos planos de delegação de responsabilidades para 
sua execução e implantação; 

• Aprovar normas de cessão de uso, locação ou arrendamento de bens imóveis de 
propriedade da Empresa; 

• Aprovar manuais e normas de administração, técnicas, financeiras e contábeis e 
outros atos normativos necessários à orientação do funcionamento da Empresa; 

• Aprovar as alterações na estrutura organizacional e suas respectivas normas de 
organização, bem como criar, transformar ou extinguir órgãos operacionais ou 
correspondentes; 

• Aprovar planos que disponham sobre admissão, carreira, acesso, vantagens e 
regime disciplinar para os empregados da Empresa; 

• Aprovar os nomes indicados pelos Diretores para preenchimento dos cargos que 
lhes são diretamente subordinados; 

• Delegar competência aos Diretores para decidirem, isoladamente, sobre questões 
incluídas nas atribuições da Diretoria Executiva; 

• Delegar poderes ao Diretor-Presidente, Diretores e empregados para autorização 
de despesas, estabelecendo limites e condições; 

• Pronunciar-se nos casos de admissão, elogio, punição, transferência e demissão 
dos empregados subordinados diretamente aos Diretores; 

• Promover e prover a organização interna, mantendo-a constantemente atualizada 
com a evolução da Empresa; 

• Aprovar os planos anuais de negócios, obedecendo as diretrizes empresariais 
emitidas pela Controladora; 
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• Encaminhar à Controladora solicitações visando à captação de recursos, 
contratação de empréstimos e financiamento no país pela controladora, a serem 
repassados à Empresa; 

• Propor atos de renúncia ou transação judicial ou extrajudicial, para pôr fim a 
litígios ou pendências, submetendo-os à aprovação do Conselho de 
Administração; 

• Elaborar, em cada exercício, as demonstrações financeiras estabelecidas pela 
legislação societária vigente, submetendo-as ao exame dos Auditores 
Independentes, bem como elaborar a proposta de distribuição de dividendos e de 
aplicação dos valores excedentes, para serem submetidos à apreciação do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, e ao exame e deliberação da 
Assembleia Geral; 

• Aprovar a designação de procuradores e prepostos; 
• Designar empregados da Empresa para missões no exterior; 
• Movimentar recursos da Empresa e formalizar obrigações em geral, mediante 

assinatura do Diretor-Presidente e de um Diretor nos respectivos instrumentos 
obrigacionais, podendo esta competência ser delegada a titulares de funções de 
confiança, relacionados em atos específicos de Diretoria; 

• Formalizar as nomeações aprovadas pela Diretoria. 
 
Conselho Fiscal 
 

• Pronunciar-se sobre assuntos de sua atribuição que lhe forem submetidos pelo 
Conselho de Administração ou pela Diretoria Executiva; 

• Acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo 
examinar livros, quaisquer outros documentos e requisitar informações; 

• Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; 
• Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar 

o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; 
• Opinar sobre o Relatório Anual da Administração, fazendo constar de seu parecer 

as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da 
Assembleia Geral; 

• Opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à 
Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de títulos de 
valores mobiliários, planos de investimentos ou orçamentos de capital, 
distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão da 
Empresa; 

• Denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes 
não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da 
Empresa, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e 
sugerir providências úteis à Empresa; 

• Convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administração 
retardarem por mais de um mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que 
ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembleias as 
matérias que considerarem necessárias; 

• Analisar, pelo menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações 
financeiras, elaboradas periodicamente pela Diretoria; 

• Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar; 
• Assistir obrigatoriamente às reuniões do Conselho de Administração ou da 

Diretoria Executiva, em que se deliberar sobre assuntos que deva opinar; 
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• Fornecer ao acionista ou grupo de acionistas, que representarem no mínimo 5% 
(cinco por cento) do capital social, sempre que solicitadas, informações sobre 
matérias de sua competência; 

• Exercer atribuições específicas durante a eventual liquidação da Empresa, de 
acordo com a legislação vigente. 

 
Auditoria Interna 

 
• Elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração e da 

Controladoria Geral da União - CGU o Plano Anual de Atividades de Auditoria 
Interna- PAINT e o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT; 

• Avaliar, mediante análises documentais e inspeções físicas, a adequação dos 
controles internos adotados pela Empresa; 

• Avaliar o cumprimento das legislações, políticas, normas e procedimentos 
relativos às Unidades Organizacionais de sua atuação: administrativa, financeiro-
contábil, técnico-operacional e comercial; 

• Avaliar a observância dos princípios, orientações, normas e legislação, emanadas 
dos Organismos Externos de Controle e Fiscalização e dos Poderes da União; 

• Efetuar o acompanhamento do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, 
em conformidade com as determinações legais vigentes e com as prioridades 
identificadas; 

• Analisar, nos trabalhos de auditoria, as não conformidades constatadas, emitir 
relatórios indicando recomendações e providências a serem adotadas, e 
acompanhar a implantação de ações corretivas que se façam necessárias; 

• Realizar auditorias especiais e elaborar relatórios por demanda dos Conselhos 
Fiscal e de Administração, da Presidência e das Diretorias, apontando as não 
conformidades, recomendações e providências a serem adotadas; 

• Orientar as Diretorias e demais unidades organizacionais nos procedimentos de 
acompanhamento e controle de itens constantes do programa de auditoria; 

• Avaliar a adequação, bem como verificar o cumprimento, das políticas, normas e 
procedimentos internos relativos às funções: gerenciais, administrativas, 
comerciais, de suprimentos, técnicas e operacionais, das disposições legais, 
comerciais, contratuais a elas vinculadas, além das normas e procedimentos 
contábeis e financeiros; 

• Avaliar a adequação dos procedimentos, modalidades de registro, processamento, 
controle e relatórios dos subsistemas manuais ou computadorizados relativos às 
operações efetuadas; 

• Verificar a propriedade, a autenticidade e a legitimidade dos documentos-fonte, 
bem como a oportunidade de sua emissão; 

• Avaliar a qualidade dos serviços quanto ao atendimento, à presteza, à segurança e 
à economicidade; 

• Apresentar sugestões e recomendações, por meio de relatórios que descrevam as 
atividades e anomalias detectadas para a tomada das medidas corretivas; 

• Apreciar e analisar os pronunciamentos das Unidades Organizacionais auditadas 
quanto às observações efetuadas, acompanhando a efetivação das medidas 
corretivas cabíveis; 

• Acompanhar a implementação de ações corretivas das não conformidades 
apontadas nos relatórios de auditoria interna, com emissão de relatórios periódicos 
e adotar providências, quando for o caso; 

• Prestar assessoramento aos Diretores da Empresa na realização de trabalhos 
especiais. 
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• Acompanhar os trabalhos e os resultados dos exames dos Auditores Externos e 
dos organismos de controle do Governo Federal e do Tribunal de Contas da União 
– TCU de modo a certificar-se quanto à adoção das medidas pertinentes, 
necessárias à regularização das possíveis falhas de natureza contábil-financeira e 
administrativo-operacional apontadas; 

• Atuar como agente de coordenação e ligação entre a Empresa e os Organismos 
Externos responsáveis pela realização de atividades de auditoria e fiscalização; 

• Prestar apoio à Presidência, às Diretorias e aos Conselhos de Administração e 
Fiscal, nos assuntos de sua competência; 

• Examinar e emitir parecer sobre a prestação de contas anual e tomadas de contas 
especiais, segundo diretrizes emanadas do sistema de controle interno do Poder 
Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União; 

• Elaborar o Relatório Trimestral de monitoramento das ações realizadas pelas 
Unidades Organizacionais envolvidas para fins de atendimento às recomendações 
contidas nos Relatórios de Auditoria e Órgãos de Controles Externos; 

• Fornecer dados, informações e documentos, objetivando atender às demandas dos 
Conselhos de Administração e Fiscal da Auditoria Interna da Eletrobras e outros 
Órgãos de Controle Externos respeitando os prazos estabelecidos; 

• Elaborar o Programa Global de Auditoria (PGA) a cada 4 (quatro) anos, 
contemplando as Unidades Organizacionais, processos, programas, projetos, 
atividades e demais ações da Empresa a serem auditados; 

• Realizar atividades de auditoria em empresas controladas e federalizadas quando 
solicitado pelo Sistema Eletrobras; 

• Avaliar os indicadores relativos ao sistema de desempenho global da Empresa. 
 
Item 3.6.2 – Controles Internos: 
 
Em complementação ao já relatado anteriormente, é importante ressaltar que desde o ano 
de 2014 foi implantado o Projeto Sox na Eletrobras Distribuição Piauí visando o 
aprimoramento e adequação do ambiente de controle em obediência às regras 
estabelecidas pela Lei Sarbanes-Oxley (SOx). Tal trabalho é desenvolvido em duas 
etapas, a Primeira Etapa consiste no mapeamento dos processos e identificação dos riscos 
e dos controles, e a Segunda Etapa consiste na Análise dos controles e testes substantivos 
dos mesmos. Após a apresentação do Relatório Final de cada ciclo de trabalho (de 2014 
a 2016) foi elaborado Plano de Ação visando mitigar os riscos dos controles indicados 
como ineficazes nesses relatórios. 
 
Com a implementação desses Planos de Ação houve uma significativa evolução na 
eficácia dos controles internos, onde, desde o ano de 2014 a 2016 passamos de 33% para 
78% de controles eficazes. 
 
O Gráfico abaixo, extraídos do Relatório Final dos trabalhos do ciclo 2016, demonstram 
melhor a essa evolução: 
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Item 3.8 – Informações sobre a Empresa de Auditoria Independente Contratada: 
 
Tipos de serviços que foram expressamente contratados com a empresa de Auditoria 
Independente: 
 
OBJETO DO CONTRATO: 
 
Constitui objeto do presente Contrato a prestação, pela CONTRATADA, de serviços 
especiais de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeiras individuais e 
consolidadas, para fins locais (CPC/CVM) e IASB/SEC, dos exercícios de 2014, 2015 e 
2016 e a Revisão das informações Trimestrais (1T2014, 2T2014, 3T2014, 
1T2015,2T2015, 3T2015, 1T2016, 2T2016 E 3T2016). Inclui, também, a revisão dos 
procedimentos fiscais e tributários, o exame das demonstrações financeiras e informações 
complementares requeridas pela Agência Reguladora (ANEEL), CVM e Instituições 
Financeiras (p.ex. BIRD/BID), emissão de relatórios especiais e documentos decorrentes 
dos serviços prestados, além do exame dos controles internos segundo normas do 
IBRACON a Lei Norte-Americana Sarbanes-Oxley – SOX, com a emissão de relatórios 
requeridos. 
 
Item 4.1.1 – Estrutura de Pessoal da Unidade: 
 
Sobre a política de capacitação e treinamento do pessoal; ações adotadas para identificar 
eventual irregularidade relacionada ao pessoal, especialmente em relação à acumulação 
remunerada de cargos, funções e empregos públicos, bem como as medidas adotadas para 
tratar a irregularidade identificada; e indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas. 
Nas instruções descrita no sistema e-contas não está descrita esta solicitação. 
 
Item 4.2.1 – Gestão do Patrimônio Imobiliário da União: 
 
Estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da empresa: 
 
A estrutura de controle e de gestão do patrimônio imobiliário está a cargo da Gerência de 
Infraestrutura e Serviços Gerais – PRAS, vinculada à Assessoria de Suporte 
Administrativo – PRA, subordinados à Presidência da Companhia.  
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Esta gerência mantém um arquivo físico e digital dos registros de imóveis sob sua 
administração como forma de controle, anualmente a Secretaria do Patrimônio da União, 
envia para a empresa efetuar o pagamento de Taxas de Ocupação, referente aos imóveis 
localizados no município de Parnaíba 
 
Despesas de manutenção e qualidade dos registros contábeis relativamente aos imóveis: 
 
Não ocorreram despesas de manutenção durante o exercício de 2016, portanto, os 
registros contábeis foram processados apenas as Taxas de Ocupação juntamente com os 
registros dos demais imóveis como custeio. 
 
Riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles instituídos para mitigá-los: 
 

• Riscos de invasão por terceiros, como atualmente a delimitação dos limites do 
terreno em algumas subestações ainda se dá por meio de cercas de arame, esse 
tipo de barreira tem se mostrado bastante vulnerável à invasão por terceiros; 

• Riscos de incêndio, esses terrenos em que as subestações foram construídas se 
tratam de grandes áreas o que torna o controle da vegetação muito difícil, visto 
que no período de chuvas a vegetação cresce rapidamente e no período de seca 
essa vegetação morre e torna-se dessa forma em um grande risco de incêndios. 
 

Controles para mitigar os riscos: 
 

• Como medida de controle para mitigar os riscos contra invasão por terceiros a 
empresa já construiu muros algumas subestações e deverá construir novos muros 
no entorno das subestações que ainda não possuem essa barreira física de 
proteção, a depender da disponibilidade orçamentária para a execução dessas 
obras. 

• Medida de controle para mitigar os riscos de incêndios a empresa deverá ser 
implementado a contratação de serviços de roço / capina de vegetação, a depender 
da disponibilidade orçamentária, para minimizar os riscos de incêndios, 
principalmente no período mais seco do ano. 

 
Item 4.3.1 – Principais Sistemas de Informações: 
 
Principais sistemas informatizados da UPC: 
 
1 – Sistema de Gestão Comercial (AJURI) 
 
a) Descrição dos objetivos do sistema:  
 
O AJURI é o sistema de gestão comercial padronizado pela ELETROBRAS e adotado 
em todas as suas empresas distribuidoras de energia elétrica. O sistema conta com os 
módulos de Atendimento a Clientes, Gerenciamento de Equipamentos e Medições, 
Gestão de Ordens de Serviços (Serviços Técnicos), Faturamento, Arrecadação, Cobrança, 
Planejamento de Inspeções e Recuperação de Faturamento, Segurança, Apoio Processual 
e Relatórios Gerenciais. 
 
b) Informações sobre a manutenção, tais como se é própria ou terceirizada, despesas 
anuais com manutenção. 
 
Manutenção do Sistema é efetuada por equipe própria da Eletrobras (Eletronorte), 
localizada em Brasília-DF. Não há despesas com a manutenção.  
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c) Se se tratarem de sistema em desenvolvimento, informar sobre prazo para conclusão, 
orçamento de desenvolvimento, riscos associados; 
 
Não se aplica. 
 
d) Avaliação de riscos relacionados à continuidade e disponibilidade dos sistemas e 
medidas para mitigar eventuais riscos existentes. 
 
O Ajuri é um sistema de missão crítica para a continuidade do negócio. Sua 
indisponibilidade pode ocasionar a interrupção do faturamento das contas de energia, 
atendimento comercial aos clientes e a impossibilidade de registrar serviços de campo, 
tais como falta de energia, cabos partidos, etc, podendo gerar até risco de morte. Como 
medida para mitigar eventuais riscos relacionados à continuidade dos serviços, a 
Eletrobras Distribuição Piauí adquiriu uma solução de Data Center Modular Seguro 
(DCMS), onde os seus subsistemas e serviços de monitoração remota em regime de 24x7 
garantem a disponibilidade e continuidade do sistema. 
 
2 – Sistema de Gestão Empresarial (OFM) 
 
a) Descrição dos objetivos do sistema:  
 
O ERP-OFM consistem em um conjunto de módulos que permitem a gestão contábil, 
financeira, orçamentária e obras.  
 
b) Informações sobre a manutenção, tais como se é própria ou terceirizada, despesas 
anuais com manutenção. 
 
A manutenção do ERP-OFM é efetuada através de contrato com a empresa OFM 
SYSTEMS LTDA, detentora dos direitos do software. O contrato equivalente a um ano 
de manutenção gira em torno de R$ 1.771.764,75. 
 
c) Se se tratarem de sistema em desenvolvimento, informar sobre prazo para conclusão, 
orçamento de desenvolvimento, riscos associados; 
 
Não se aplica. 
 
d) Avaliação de riscos relacionados à continuidade e disponibilidade dos sistemas e 
medidas para mitigar eventuais riscos existentes. 
 
A indisponibilidade do sistema poderá gerar a interrupção da gestão de obras e 
pagamentos de serviços e fornecedores. Como medida para mitigar eventuais riscos 
relacionados à continuidade dos serviços, a Eletrobras Distribuição Piauí adquiriu uma 
solução de Data Center Modular Seguro (DCMS), onde os seus subsistemas e serviços de 
monitoração remota em regime de 24x7 garantem a disponibilidade e continuidade do 
sistema. 
 
3 – Sistema de Recursos Humanos (Consist) 
 
a) Descrição dos objetivos do sistema:  
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O ConsistHR é uma solução integrada de administração de pessoal, controle de 
benefícios, ponto eletrônico, folha de pagamento, gestão de recursos humanos, segurança 
e medicina do trabalho, contencioso trabalhista e uniformes. 
 
b) Informações sobre a manutenção, tais como se é própria ou terceirizada, despesas 
anuais com manutenção. 
 
A manutenção do ConsistHR é efetuada através de contrato com a empresa DIBUTE 
SOFTWARE LTDA, detentora dos direitos do software. O contrato equivalente a um ano 
de manutenção gira em torno de R$ 244.316,00. 
 
c) Se se tratarem de sistema em desenvolvimento, informar sobre prazo para conclusão, 
orçamento de desenvolvimento, riscos associados; 
 
Não se aplica. 
 
d) Avaliação de riscos relacionados à continuidade e disponibilidade dos sistemas e 
medidas para mitigar eventuais riscos existentes. 
 
A indisponibilidade do sistema poderá gerar danos legais uma vez que todas as 
informações sobre a área de recursos humanos da Empresa, exigidas pelas legislações 
pertinentes e pelos órgãos reguladores federais são administrados através desta 
ferramenta. Como medida para mitigar eventuais riscos relacionados à continuidade dos 
serviços, a Eletrobras Distribuição Piauí adquiriu uma solução de Data Center Modular 
Seguro (DCMS), onde os seus subsistemas e serviços de monitoração remota em regime 
de 24x7 garantem a disponibilidade e continuidade do sistema. 
 
4 – Sistema de Gestão Técnica da Distribuição (SGTD) 
 
a) Descrição dos objetivos do sistema:  
 
O SGTD é um sistema para gestão das redes de distribuição de energia elétrica, onde 
concentram-se as aplicações que dão suporte às atividades técnicas. É um sistema 
desenvolvido sobre plataforma GIS – Geographic Information System, da ESRI, a líder 
mundial em tecnologia e software GIS. 
 
Os aplicativos operam sobre uma base de dados, onde são armazenadas as informações 
cadastrais, elétricas da rede e equipamentos além de fotos dos ativos, eventos e demais 
dados necessários à realização das atividades técnicas da distribuição de energia elétrica. 
 
b) Informações sobre a manutenção, tais como se é própria ou terceirizada, despesas 
anuais com manutenção. 
 
A manutenção do SGTD é efetuada através de contrato com a empresa AGILTEC 
SOLUCOES EM TI LTDA. O contrato equivalente a um ano de manutenção gira em 
torno de R$ 1.515.039,73. 
 
c) Se se tratarem de sistema em desenvolvimento, informar sobre prazo para conclusão, 
orçamento de desenvolvimento, riscos associados; 
 
Não se aplica. 
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d) Avaliação de riscos relacionados à continuidade e disponibilidade dos sistemas e 
medidas para mitigar eventuais riscos existentes. 
 
A indisponibilidade do sistema SGTD incidirá com a interrupção de serviços de 
atendimento técnico operacional, incluindo serviços que põem em risco a vida dos 
clientes. Como medida para mitigar eventuais riscos relacionados à continuidade dos 
serviços, a Eletrobras Distribuição Piauí adquiriu uma solução de Data Center Modular 
Seguro (DCMS), onde os seus subsistemas e serviços de monitoração remota em regime 
de 24x7 garantem a disponibilidade e continuidade do sistema. 
 
5 – Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (e+DOC) 
 
a) Descrição dos objetivos do sistema:  
 
A Gestão Eletrônica de Documentos (E+DOC), consistem nos módulos DocFlow, com 
funcionalidades, tais como: gestão de conteúdo, workflow, captura de documentos, 
controle processual, gestão arquivística, protocolo central e setorial, e o módulo 
EasySearch com funcionalidades de buscas simples ou utilizando taxonomia até questões 
mais complexas como busca federada e distribuída. 
 
b) Informações sobre a manutenção, tais como se é própria ou terceirizada, despesas 
anuais com manutenção. 
 
A manutenção do E-DOC (Gestão Eletrônica de Documentos) é efetuado através de 
contrato com a empresa DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. O 
contrato equivalente a um ano de manutenção gira em torno de R$ 119.722,13. 
 
c) Se se tratarem de sistema em desenvolvimento, informar sobre prazo para conclusão, 
orçamento de desenvolvimento, riscos associados; 
 
Não se aplica. 
 
d) Avaliação de riscos relacionados à continuidade e disponibilidade dos sistemas e 
medidas para mitigar eventuais riscos existentes. 
 
A indisponibilidade do sistema e+DOC incidirá a interrupção dos serviços de tramitação 
de documentos, gerando atrasos nos processos internos da Empresa. Como medida para 
mitigar eventuais riscos relacionados à continuidade dos serviços, a Eletrobras 
Distribuição Piauí adquiriu uma solução de Data Center Modular Seguro (DCMS), onde 
os seus subsistemas e serviços de monitoração remota em regime de 24x7 garantem a 
disponibilidade e continuidade do sistema. 
 
6 – Correio Eletrônico (Expresso Livre) 
 
a) Descrição dos objetivos do sistema:  
 
O Expresso Livre é uma solução completa de comunicação que reúne E-mail, Agenda, 
Catálogo de Endereços e Mensagens Instantâneas em um único ambiente. Por ser uma 
versão customizada do E-GroupWare, seu desenvolvimento também é totalmente 
baseado em Software Livre. 
 
b) Informações sobre a manutenção, tais como se é própria ou terceirizada, despesas 
anuais com manutenção. 
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Por ser uma ferramenta baseada em software livre, não há custos envolvidos. A 
manutenção pode ser executada por equipe própria, desde que tenha conhecimento na 
linguagem desenvolvida. 
 
c) Se se tratarem de sistema em desenvolvimento, informar sobre prazo para conclusão, 
orçamento de desenvolvimento, riscos associados; 
 
Não se aplica. 
 
d) Avaliação de riscos relacionados à continuidade e disponibilidade dos sistemas e 
medidas para mitigar eventuais riscos existentes. 
 
A indisponibilidade do sistema de Correio Eletrônico incidirá a interrupção da principal 
ferramenta de comunicação da Empresa. Como medida para mitigar eventuais riscos 
relacionados à continuidade dos serviços, a Eletrobras Distribuição Piauí adquiriu uma 
solução de Data Center Modular Seguro (DCMS), onde os seus subsistemas e serviços de 
monitoração remota em regime de 24x7 garantem a disponibilidade e continuidade do 
sistema. 
 
7 – Sistema de Gestão Livre do Parque de Informática – GLPI 
 
a) Descrição dos objetivos do sistema:  
 
O GLPI é um sistema de Service Desk composto por um conjunto de serviços para a 
administração de inventário de equipamentos de informática, controle de chamados 
técnicos e gestão de base de conhecimentos. 
 
b) Informações sobre a manutenção, tais como se é própria ou terceirizada, despesas 
anuais com manutenção. 
 
Por ser uma ferramenta baseada em software livre, não há custos envolvidos. A 
manutenção pode ser executada por equipe própria, desde que tenha conhecimento na 
linguagem desenvolvida. 
 
c) Se se tratarem de sistema em desenvolvimento, informar sobre prazo para conclusão, 
orçamento de desenvolvimento, riscos associados; 
 
Não se aplica. 
 
d) Avaliação de riscos relacionados à continuidade e disponibilidade dos sistemas e 
medidas para mitigar eventuais riscos existentes. 
 
A indisponibilidade do sistema de GLPI poderá gerar atrasos nos atendimentos 
relacionados aos serviços de Tecnologia da Informação. Como medida para mitigar 
eventuais riscos relacionados à continuidade dos serviços, a Eletrobras Distribuição Piauí 
adquiriu uma solução de Data Center Modular Seguro (DCMS), onde os seus subsistemas 
e serviços de monitoração remota em regime de 24x7 garantem a disponibilidade e 
continuidade do sistema. 
 
Item 4.4 – Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens 
e na Contratação de Serviços ou Obras: 
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Participação da empresa na Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P): 
 
A Eletrobras Distribuição Piauí ainda não é cadastrada na Agenda Ambiental na 
Administração Pública, denominada A3P; trata-se de um programa do Ministério do Meio 
Ambiente que objetiva estimular os órgãos públicos do país a implementarem práticas de 
sustentabilidade. 
  
Observância dos parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012 ou norma equivalente 
nas contratações realizadas pela UPC. 
 
Em agosto/2010, a Empresa assumiu o compromisso de adotar critérios de 
sustentabilidade nos investimentos realizados pela companhia, por meio do Projeto 
Energia+. Diante do volume gerado pelo descarte de equipamentos retirados das redes de 
distribuição, decidiu-se pelo destino ambientalmente correto dos resíduos com o “Projeto 
de Logística e Manufatura Reversa”. Em atendimento as medidas de mitigação constantes 
no sumário executivo do relatório socioambiental do projeto energia +, que dentro dos 
seus conceitos está a logística reversa, caracterizado por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos 
ao setor empresarial para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, 
ou outra destinação. 
 
Existência e implementação de plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata 
o art. 16 do Decreto 7.746/2012. 
 
Em atendimento ao Decreto 7.746/2012, a Eletrobras Distribuição Piauí exige constar em 
todos os contratos de aquisição de bens e serviços uma cláusula denominada “Questões 
Sustentáveis” conforme abaixo: 
 
A Contratada declara conhecer e compromete-se a respeitar, cumprir e fazer cumprir o 
Código de Ética das Empresas Eletrobras, que se encontra disponível no endereço 
eletrônico <http://www.eletrobraspiaui.com/etica.pdf>, sob pena de submeter-se às 
sanções previstas; 
 
A corrupção em qualquer forma é repudiada e combatida em todas as atividades e 
operações da Eletrobras Distribuição Piauí, através de práticas rigorosas, assegurando-se 
um canal confidencial para o recebimento de denúncias e mantendo-se procedimentos 
formais de controle, apuração e responsabilidades sobre eventuais transgressões; 
 
É reconhecido e assegurado o direito à livre associação e sindicalização dos empregados, 
respeitando e valorizando sua participação nesses grupos, sendo vedada qualquer prática 
de discriminação com relação a empregados associados e sindicalizados; 
 
As relações da Eletrobras Distribuição Piauí são referenciadas pela honestidade, 
integridade, justiça, equidade, verdade, coerência entre o discurso e a prática e 
manifestam-se no respeito às diferenças e diversidades de condições étnicas, religiosas, 
sociais, cultural, linguística, política, estética, etária, física, mental e psíquica, de gênero, 
de orientação sexual e outras, não se admitindo e sendo combatidas quaisquer formas de 
discriminação; 
 
Não são toleradas quaisquer situações de assédio sexual e moral ou situações que 
configurem pressões, intimidações e ameaças; 
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Diante do compromisso com princípios e direitos fundamentais nas relações de trabalho, 
a Eletrobras Distribuição Piauí exige um perfil ético da Contratada nas práticas de gestão 
e de responsabilidade socioambiental, repudiando e combatendo a exploração sexual de 
crianças e adolescentes, práticas de trabalho infantil, trabalho forçado ou compulsório, 
inclusive na cadeia produtiva de seus colaboradores; 
 
O uso racional das fontes renováveis e eficiência energética e hídrica na relação contratual 
deverão ser fielmente observados; 
 
A CONTRATADA deverá comprovar ao Gestor do Contrato a realização das 
manutenções periódicas dos veículos disponibilizados à CONTRATANTE de acordo 
com a orientação do fabricante; 
 
A CONTRATADA deverá fornecer, preferencialmente, veículos movidos a combustíveis 
menos poluentes (flex, diesel S-50, etc.). 
 
Item 5.1 – Canais de Acesso do Cidadão: 
 
A Ouvidoria da Eletrobras Distribuição Piauí recebe, registra, instrui, analisa e dá 
tratamento adequado às manifestações relativas à prestação do serviço que não forem 
solucionadas pelos demais canais de atendimento de primeira instância disponibilizados 
pela distribuidora. 
 
 

TIPOLOGIA DAS MANIFESTAÇÕES 
TOTAL PERCENTUAL 

2.531 100,00% 

Reclamações 2.151 84,99% 

Informações 111 4,38% 

Elogios 2 0,08% 

Denuncias 267 10,55% 

Sugestões 0 0,00% 
 
A planilha abaixo demonstra em termos quantitativos e percentuais, as reclamações 
registradas no Sistema da ELETROBRAS e ANEEL que foram concluídas, não 
concluídas e concluídas dentro e fora dos prazos estabelecidos. 
 

Mês Recebidas Concluídas 

Não 
concluídas 

Concluídas 
no Prazo 

Concluídas Fora 
do Prazo 

Jul 339 327 12 148 179 
Ago 399 386 13 217 169 
Set 430 385 45 220 165 
Out 478 442 36 315 127 
Nov 467 391 76 181 210 
Dez 418 357 61 195 162 

TOTAL 2.531 2.288 243 1.276 1.012 
TOTAL % 100% 90,4% 9,6% 50,4% 40,0% 
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A Planilha abaixo mostra o quantitativo de manifestações pertinentes ao atendimento 
telefônico, atendimento presencial, cartas/ofícios e e-mail devidamente registrados na 
Ouvidoria, provenientes dos consumidores de energia elétrica do Estado do Piauí e outros 
órgãos da administração pública. 
 

MESES LIGAÇÕES 
ATENDIMENTO 
 PRESENCIAL 

CARTAS 
 OFÍCIOS E-MAIL 

JUL 462 147 3 17 
AGO 242 132 5 14 
SET 228 152 6 18 
OUT 280 156 7 21 
NOV 320 180 4 16 
DEZ 360 220 2 15 

TOTAL 1.892 987 27 101 
 
Em cumprimento ao Art. 201 da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, a Ouvidoria 
desta concessionária instaurou 329 processos de indício de procedimento irregular no uso 
de energia elétrica, em Unidades Consumidoras do Estado do Piauí, no período de julho 
a dezembro de 2016.    
 

MESES ENTRADA ENTREGUE DEFERIDOS INDEFERI
DOS 

CANCELADO 

JUL 35 24 1 23 0 

AGO 53 34 2 32 0 

SET 41 23 0 23 0 

OUT 53 24 0 24 0 

NOV 76 38 0 38 0 

DEZ 71 19 0 19 0 

TOTAL 329 162 3 159 0 
 
O Acesso à Informação instituída pela Lei 12.527/2011 foi sancionado em 18 de 
novembro de 2011 e entrou em vigor na data de 16 de maio de 2012. Mencionada Lei 
regulamenta o direito constitucional de acesso à informação. A partir do dia 16 de maio 
de 2012, cada órgão e entidade deverão seguir as regras, prazos e as orientações fixadas 
pela referida Lei para garantir o direito de acesso a informações. 
 
A Ouvidoria da Eletrobras Distribuição Piauí recebeu 7 Pedidos de informação (Anexo-
3), conforme demonstrado na tabela abaixo. 
 

Mês 
Recebidas Respondidas Não 

Respondidas 
Respondidas 

no Prazo 
Respondidas 

Fora do Prazo  

JUL 0 0 0 0 0 
AGO 2 2 0 0 2 
SET 2 2 0 2 0 
OUT 0 0 0 0 0 
NOV 2 2 0 1 1 
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DEZ 1 1 0 1 0 
TOTAL 7 7 0 4 3 
TOTAL 

% 100% 100,0% 0,0% 57,1% 42,9% 
 
Analisando os dados estatísticos da Ouvidoria, ficou evidenciado o relaxamento de 
determinadas gerências desta concessionária em contribuírem com o percentual de 9,6% 
de manifestações não respondidas e 40,0% de manifestações respondidas fora do prazo 
determinado pelo Órgão regulador. Este fato gera inconformidades sujeito à aplicação de 
penalidades pelo descumprimento da Resolução Normativa ANEEL 63/2004. Ficou 
evidenciado também no sistema da nossa distribuidora a insatisfação dos consumidores 
com relação aos seguintes serviços prestados: Atendimento ao consumidor; interrupção 
no fornecimento; cumprimento de prazos; tensão no fornecimento; cobrança por 
irregularidade e faturas. No sistema da ANEEL a insatisfação ocorreu devido a: cobrança 
por irregularidade; falta de energia; ligação nova; religação; interrupções frequentes e 
variação e oscilação de tensão. Ficou evidenciado ainda, o esforço da ouvidoria em 
atender as demandas dos consumidores através dos outros canais de atendimento, quais 
sejam:  1.892 ligações telefônicas; 987 atendimentos presencial; 27 cartas recebidas e 
respondidas e 101 e-mails analisados e providenciados as competentes respostas. Ficou 
evidenciado enfim, o esforço da Ouvidoria em instaurar e apurar 329 recursos de indícios 
de irregularidades em unidades consumidoras nas 5 (cinco) regionais desta 
concessionária.  
 
Explicitamos que o e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão) é 
um sistema web que centraliza todos os pedidos de informação amparados pela Lei de 
Acesso à informação nº 12.527/2011. Neste sistema foram registrados 7 (sete) pedidos de 
informação a nossa concessionária e prontamente respondidas aos solicitantes. 
 
Destacamos a existência de inconformidades no tocante as respostas de reclamações não 
enviadas e enviadas fora do prazo. Estas inconformidades podem resultar em multas de 
1% do faturamento pelo descumprimento respectivamente, do inciso IV do Art. 3º e inciso 
VI do Art. 6º da Resolução Normativa ANEEL nº 470 de 13 de dezembro de 2011. 
Portanto, merece toda atenção da Diretoria e corpo gerencial desta concessionária, 
objetivando corrigir as mencionadas inconformidades para salvaguardar a aplicação de 
penalidade prevista no Art. 4º item XVI da Resolução Normativa ANEEL nº 63 de 12 de 
maio de 2004. 
 
Item 5.2 – Carta de Serviços ao Cidadão: 
 
A empresa tem disponível uma carta de serviços ao cidadão: 
http://www.eletrobraspiaui.com/wp-content/uploads/2016/05/CARTA-
AOCIDAD%C3%83O.pdf 
 
Conforme previsto no §4º do art. 11 do Decreto 6.932/2009. 
 
Item 6.3 – Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade: 
 
A elaboração, acompanhamento e controle dos orçamentos de custeio e investimento da 
Empresa é feita pela Gerência de Planejamento e Orçamento – DFFO, subordinada ao 
Departamento de Planejamento e Orçamento – DFF, na Diretoria Financeira. O 
orçamento anual da Empresa é segregado por todas as Unidades Administrativas e 
apurados os seus custos através do Sistema OFM. São disponibilizados relatórios com 
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valores que estão comprometidos, apropriados e realizados, necessários para um melhor 
acompanhamento, controle do orçamento e tomada de decisões. 
 
Item 6.4 – Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas Explicativas: 
 
Quanto aos relatórios solicitados, foram disponibilizados compondo as Demonstrações 
Financeiras: Demonstrações do Resultado (pág. 7), Demonstrações do Resultado 
Abrangente (pág. 8), Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (pág. 9), 
Demonstrações dos Fluxos de Caixa (pág.10) e Demonstrações dos Valores Adicionados 
(pág.11). 
 
Item 7.2 – Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno: 
 
Conforme descrito no Relatório de Gestão foram 3 (três) trabalhos realizados ao longo do 
exercício de 2016, sendo que 2(dois) deles não foram encaminhados pela CGU-PI os 
resultados finais com suas respectivas recomendações até o final do exercício, por isso 
não foram apresentadas neste item. 
 
Com relação ao outro trabalho realizado no Programa Luz para Todos, consequência de 
uma denúncia feita a CGU-PI, mencionamos o fato do mesmo ter sido encaminhado ao 
MME e este instado a CEPISA a se manifestar e que, portanto, o processo estava em 
tramitação. Posteriormente outros desdobramentos também ocorreram junto ao MPF, PF 
e a própria CGU-PI que inclusive após análise já emitiu em 2017 uma revisão do referido 
relatório reconsiderando pontos que foram contestados e justificados pela CEPISA. 
 
Item 7.4 – Demonstração da Conformidade do Cronograma de Pagamentos de 
Obrigações com o Disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993: 
 
A Eletrobras Distribuição Piauí realiza o pagamento das obrigações relativas ao 
fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, em 
conformidade com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993, observando a escrita ordem 
cronológica das datas de suas exigibilidades. 
 
Os pagamentos são realizados levando em conta a data cronológica de vencimento da 
fatura de cada contrato. 
 
Item 7.5 – Informações sobre Ações de Publicidade e Propaganda: 
 
Para viabilizar as ações de publicidade e propaganda no exercício 2016, a UPC contou 
com contratos estruturantes para a prestação dos serviços de publicidade legal (contrato 
firmado com a Empresa Brasil de Comunicação - EBC) e publicidade institucional e de 
utilidade pública (contrato firmado com a Empresa Plug Propaganda & Marketing 
LTDA). 
 
Para a publicidade legal, vigorou até 20/05/2016 o Contrato nº 064/2011, firmado com a 
Empresa Brasil de Comunicação – EBC (4º Termo Aditivo, com vigência de 21/05/2015 
a 20/05/2016, no valor total de R$ 412.500,00 para 12 meses, dos quais R$ 206.250,00 
corresponde ao valor empenhado para o exercício 2016). Em substituição a este contrato, 
foi assinado em 01/08/2016 o contrato nº 127/2016, também com a EBC, considerando a 
exclusividade desta na distribuição da publicidade legal dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, conforme o disposto no parágrafo 3º do Art. 9º do 
Decreto nº 6.555/08 e no Inciso VII do Art. 8º da Lei nº 11.652/08. O valor total para 12 
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meses é R$ 450.000,00, dos quais R$ 415.000,00 foi o valor da parcela cadastrada para 
utilização no exercício 2016). 
 
A principal publicidade legal realizada por este contrato e que é possível de análise de 
resultados consiste na divulgação pela Distribuidora das interrupções no fornecimento de 
energia para melhoria e ou manutenção da rede. A Resolução Normativa ANEEL nº 
414/2010 (Anexo IV, Cláusula 2ª, subitem 18), que define os direitos e deveres do 
consumidor de energia, estabelece que, em casos de manutenção programada, a 
Distribuidora avise, no mínimo 72 horas antes, por meios de comunicação acessíveis à 
população (rádios, TV’s e carros de som, em algumas localidades).  
 
Os resultados alcançados por esta ação podem ser mensurados pela análise dos atributos 
questionados na Pesquisa de Satisfação do Consumidor Residencial, realizada pela 
Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica – ABRADEE. No indicador 
Aviso de Desligamento, a UPC registrou aumento de 7,2 p.p no ano de 2016 em relação 
ao exercício anterior. A análise detalhada dos dados da amostra, revelam que a maioria 
dos clientes é informado das manutenções programadas através da divulgação realizada 
pela Distribuidora na mídia, conforme gráfico a seguir: 
 

 
 
Fonte: Pesquisa ABRADEE 2016 

 
Para realização dos serviços de publicidade institucional e de utilidade pública, a UPC 
celebrou com a empresa PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA, o CT nº 
251/2011, assinado originalmente em 01/09/2011. Em 2016, estiveram vigentes o 5º 
Termo Aditivo (com vigência de 01/06/2015 a 31/05/2016), 6º Termo Aditivo (com 
vigência de 01/06/2016 a 31/08/2016) e o 7º Termo Aditivo (com vigência a partir de 
01/09/2016 a 28/02/2017). O valor total empenhado por este contrato no exercício 2016 
foi de R$ 1.294.502,51.  
 
A seguir e em anexo apresentamos detalhamento de todas as ações realizadas em 2016, 
com os respectivos resultados e itens do Planejamento de Comunicação – PAC atingidos: 
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O conjunto de ações realizadas pela Distribuidora (publicidade legal, institucional e 
mercadológica) resultou na melhoria da avaliação do indicador Informação e 
Comunicação, avaliado na Pesquisa ABRADEE, conforme evolução da série histórica 
apresentada a seguir que mostra que em 2016 foi alcançado o melhor resultado dos 
últimos cinco anos: 
 

 
Fonte: Pesquisa ABRADEE 2016”.  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Em decorrência das manifestações, apresentam-se as seguintes análises: 
 
a) Relatório de Gestão 
 
Item Apresentação:  
 
Segundo as orientações do sistema e-Contas, o referido item compreende a parte do 
relatório que expressa informações consideradas relevantes, no que tange a: forma como 
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está estruturado o relatório de gestão; principais realizações da gestão no exercício; 
principais dificuldades encontradas pela UPC para a realização dos objetivos no exercício 
de referência do relatório; e outras informações úteis para despertar a atenção dos usuários 
do relatório. Portanto, o objetivo do item é introduzir o relatório de gestão ao leitor, 
dando-lhe uma visão global de forma sucinta e objetiva. 
 
Por esse motivo, apesar de o gestor ter discorrido sobre as principais realizações e 
dificuldades da gestão em outros itens do relatório de gestão, deveria haver um breve 
relato sobre as mesmas no item “Apresentação”. 
 
Item Organograma: 
 
O gestor confirmou a ausência de informações sobre o período de atuação dos titulares 
das áreas/subunidades da UPC no relatório de gestão. Informou, contudo, que os mesmos 
exerceram suas atribuições durante todo o exercício de 2016. 
 
Itens 1.5 – Macroprocessos Finalísticos, 2.4 – Apresentação e Análise de Indicadores 
de Desempenho, 3.1 – Descrição das Estruturas de Governança, 3.5 – Atividades de 
Correição e de Apuração de Ilícitos Administrativos, 3.8 – Informações sobre a 
Empresa de Auditoria Independente Contratada, 4.1.3 – Gestão de Riscos 
Relacionados ao Pessoal, 4.1.4 – Contratação de Pessoal de Apoio e de Estagiários, 
4.2.1 – Gestão do Patrimônio Imobiliário da União, 4.3 – Gestão da Tecnologia da 
Informação, 4.3.1 – Principais Sistemas de Informações, 5.1 – Canais de Acesso do 
Cidadão, 5.2 – Carta de Serviços ao Cidadão e 7.5 – Informações sobre Ações de 
Publicidade e Propaganda: 
 
Em relação aos itens supramencionados, o gestor complementou as informações que não 
constaram no relatório de gestão, em conformidade com as orientações contidas nos 
respectivos tópicos de ajuda do sistema e-Contas. 
 
Item 1.6 – Composição Acionária do Capital Social: 
 
Segundo o gestor, as informações apresentadas no item em questão referem-se, 
efetivamente, aos exercícios 2016 e 2015. 
 
Item 1.8 – Principais Eventos Societários Ocorridos no Exercício: 
 
Nesse item, deveria ser relatada a ocorrência de eventos relevantes relacionados à venda 
e à aquisição de ações do capital social e também relativos à participação em outras 
sociedades durante o exercício de referência do relatório. 
 
Segundo as orientações do sistema e-Contas, quando não houver conteúdo a ser declarado 
no item ou subitem do relatório de gestão, seja porque a informação não se aplica ou 
porque não houve ocorrência no exercício, deve-se responder “Não” à pergunta “Há 
conteúdo a declarar? ” e apresentar, exclusivamente no campo apropriado do sistema e-
Contas, a respectiva justificativa. Tais procedimentos deveriam ter sido realizados pela 
UPC, uma vez que o gestor informou não terem ocorrido eventos relevantes relacionados 
à venda e à aquisição de ações do capital social da empresa durante o exercício de 2016. 
 
Itens 2.1.1 – Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício, 2.1.2 – Estágio de 
Implementação do Planejamento Estratégico e 2.1.3 – Vinculação dos Planos da 
Unidade com as Competências Institucionais e Outros Planos:  
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Segundo as orientações do sistema e-Contas, os referidos itens compõem a seção 
“Planejamento Organizacional” do relatório de gestão, cujo objetivo é demonstrar como 
a UPC planeja sua atuação, como se prepara para dar conta da sua missão e quais foram 
os objetivos e metas programados para o exercício 2016. Dessa forma, a UPC deveria 
discorrer sobre seu planejamento estratégico, tático e operacional, demonstrando a 
vinculação dos mesmos com as suas competências constitucionais, legais ou normativas, 
além de destacar os principais objetivos estratégicos para o exercício de referência do 
relatório, os riscos identificados para seu alcance e as estratégias adotadas.  
 
No que se refere ao item “Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício”, conforme o 
gestor, as metas estabelecidas para o exercício 2016, decorrentes do seu planejamento 
estratégico, foram apresentadas no Quadro Indicadores de Desempenho Empresarial – 
2016, constante no item 2.1.2 do relatório de gestão. 
 
De fato, o CMDE estabeleceu como metas para o exercício 2016 os indicadores 
apresentados no quadro em questão. Contudo, a UPC não esclareceu no relatório de 
gestão que os referidos indicadores eram também as metas programadas para o exercício 
2016. 
 
De modo geral, verificou-se que faltou um maior detalhamento e contextualização das 
informações apresentadas nos itens que compõem a seção “Planejamento 
Organizacional”, de maneira a demonstrar ao leitor do relatório de gestão o que foi 
pactuado no planejamento estratégico da Eletrobras Distribuição – PI e como este foi 
implementado no exercício 2016. 
 
Item 2.2 – Desempenho Orçamentário:  
 
O gestor apresentou informações acerca das principais dificuldades enfrentadas pela UPC 
na execução do orçamento. 
 
Item 3.3 – Política de Designação de Representantes nas Assembleias e nos 
Colegiados de Controladas, Coligadas e Sociedades de Propósito Específico:  
 
Segundo o gestor, o item não se aplica à Eletrobras Distribuição – PI. Conforme 
mencionado anteriormente, nesse caso, a UPC deveria ter respondido “Não” à pergunta 
“Há conteúdo a declarar? ” e apresentado no campo específico do sistema e-Contas a 
referida justificativa. 
 
Item 3.4 – Atuação da Unidade de Auditoria Interna: 
 
Segundo as orientações do sistema e-Contas, o referido item possui a finalidade de 
informar, de forma sucinta, sobre a estrutura e o funcionamento da unidade de auditoria 
interna, devendo ser abordadas informações que demonstrem o relacionamento da 
auditoria interna com as demais instâncias de governança da UPC.  
 
De acordo com o gestor, tais informações foram tratadas nos itens 2 e 4 do Parecer da 
Unidade de Auditoria Interna. Verificou-se que os itens 2 e 4 do referido parecer 
abordaram os seguintes pontos exigidos para o item “Atuação da Unidade de Auditoria 
Interna”: indicação do estatuto e normas que regulam a atuação da auditoria interna; 
informações sobre como se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das 
recomendações feitas pela auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não 
implementação de tais recomendações; e descrição da sistemática de comunicação à alta 
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gerência e ao conselho de administração sobre riscos considerados elevados decorrentes 
da não implementação das recomendações da auditoria interna pela alta gerência. 
 
Entretanto, isso não desobriga a UPC de registrar no relatório de gestão as informações 
listadas no sistema e-Contas para o item em questão. Além disso, o relatório de gestão e 
o parecer da unidade de auditoria interna são peças distintas com funções específicas: o 
primeiro tem a finalidade de permitir uma visão sistêmica do desempenho e da 
conformidade da gestão dos responsáveis por uma ou mais unidades jurisdicionadas 
durante um exercício financeiro (art. 1º, § único, II, da IN TCU nº 063/2010), ou seja, é 
o documento por meio do qual a unidade jurisdicionada presta contas sobre sua gestão 
aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade em geral; já o segundo, constitui-
se em informação suplementar que, embora não integre o relatório de gestão, é necessária 
para a atuação do Tribunal (art. 3º da Decisão Normativa TCU nº 154/2016). Vale 
ressaltar ainda que, ao contrário do relatório de gestão, o parecer da unidade de auditoria 
interna não será publicado no portal do TCU na internet, ou seja, seu conteúdo não será 
conhecido pelo público em geral. 
 
Item 3.6.2 – Controles Internos: 
 
Segundo as orientações do sistema e-Contas, no item “Gestão de Riscos e Controles 
Internos” deve ser demonstrada a percepção da própria unidade, representada pelo seu 
nível estratégico de direção, dos riscos que possam comprometer os objetivos 
institucionais e da qualidade do funcionamento dos controles internos administrativos, 
principalmente quanto à suficiência desses controles para mitigar os riscos e garantir, com 
segurança razoável, a confiabilidade das informações financeiras produzidas; a 
obediência às leis e regulamentos que a regem, ou ao seu negócio; a salvaguarda dos seus 
recursos, de modo a evitar perdas, mau uso e dano; a eficácia e a eficiência de suas 
operações frente aos objetivos traçados. (grifo nosso) 
 
Contudo, tanto no relatório de gestão como na manifestação do gestor, foram 
apresentadas informações sobre os resultados de avaliações dos controles internos 
administrativos da UPC realizadas por entidade externa, no âmbito do Projeto SOX. 
Restou ausente, portanto, a opinião da própria UPC acerca da qualidade dos seus controles 
internos administrativos. 
 
Item 3.7 – Política de Remuneração dos Administradores e Membros de Colegiados:  
 
Segundo o gestor, as informações apresentadas no item em questão referem-se, 
efetivamente, aos exercícios 2016 e 2015. 
 
Item 4.1.1 – Estrutura de Pessoal da Unidade:  
 
Segundo as orientações do sistema e-Contas, o item de informação “Gestão de Pessoas” 
compõe a seção “Áreas Especiais da Gestão” do relatório de Gestão. Na elaboração do 
conteúdo deste item, a UPC deveria contemplar informações evidenciando os seguintes 
pontos: composição da força de trabalho; distribuição da força de trabalho; relação entre 
servidores efetivos e temporários; conclusões de eventuais estudos realizados para avaliar 
a distribuição do pessoal no âmbito da unidade, especialmente no contexto da execução 
da sua atividade-fim; qualificação da força de trabalho quanto ao grau de escolaridade, 
especialização, tempo para aposentadoria, idade, e outros aspectos relevantes no contexto 
da unidade; política de capacitação e treinamento do pessoal; despesas associadas à 
manutenção do pessoal; ações adotadas para identificar eventual irregularidade 
relacionada ao pessoal, especialmente em relação à acumulação remunerada de cargos, 
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funções e empregos públicos e à terceirização irregular de cargos, demonstrando as 
medidas adotadas para tratar a irregularidade identificada; principais riscos identificados 
na gestão de pessoas da unidade e as providências adotadas para mitigá-los; e indicadores 
gerenciais sobre a gestão de pessoas. 
 
De fato, as informações mencionadas pelo gestor não constam no tópico de ajuda do 
sistema e-Contas para o item “Estrutura de Pessoal da Unidade”, mas sim, para o item 
“Gestão de Pessoas”. Considerando que o item “Estrutura de Pessoal da Unidade” 
compõe o item de informação “Gestão de Pessoas”, o mesmo deveria abranger todas as 
informações supramencionadas, com exceção das informações acerca das despesas 
associadas à manutenção do pessoal e dos principais riscos identificados na gestão de 
pessoas da unidade, as quais devem constar em itens específicos do relatório de gestão 
(Demonstrativos das Despesas com Pessoal e Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal). 
 
Item 4.4 – Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens 
e na Contratação de Serviços ou Obras: 
 
O gestor apresentou informações referentes à participação da Eletrobras Distribuição – 
PI na A3P e à observância dos parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012 ou norma 
equivalente nas contratações realizadas pela UPC. Não informou, contudo, se existe e foi 
implementado o plano de gestão de logística sustentável de que trata o art. 16 do Decreto 
7.746/2012. 
 
Item 6.3 – Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade: 
 
O gestor apresentou as seguintes informações: identificação da estrutura orgânica da UPC 
responsável pelo gerenciamento de custos, bem como das subunidades administrativas 
das quais os custos são apurados; descrição sucinta do sistema informatizado de apuração 
dos custos; e relatórios utilizados pela UPC para análise de custos e tomada de decisão. 
Não informou, entretanto, as práticas de tratamento e alocação utilizadas no âmbito das 
subunidades administrativas para geração de informações de custos e os impactos 
observados na atuação da UPC, bem como no processo de tomada de decisões, que podem 
ser atribuídos à instituição do gerenciamento de custos. 
 
Item 6.4 – Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas Explicativas:  
 
No sumário do Anexo I do relatório de gestão, estão listadas as seguintes demonstrações 
contábeis: Balanços Patrimoniais, Demonstrações do Resultado, Demonstrações do 
Resultado Abrangente, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, 
Demonstrações dos Fluxos de Caixa e Demonstrações dos Valores Adicionados, além das 
Notas Explicativas. 
 
Entretanto, o arquivo inserido no sistema e-Contas apresenta, nas páginas 3 e 4, os 
Balanços Patrimoniais, e, logo em seguida, as Notas Explicativas, nas páginas 12 a 67, 
faltando as páginas 5 a 11, onde deveriam ser apresentadas as demais demonstrações 
contábeis exigidas por lei. 
 
Item 7.2 – Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno: 
 
Segundo as orientações do sistema e-Contas, o referido item possui a finalidade de 
oferecer ao leitor uma visão gerencial de como a UPC trata as recomendações do órgão 
de controle interno ao qual está vinculada, apresentando os principais números e 
resultados relacionados. 
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Dessa forma, a UPC deveria ter apresentado um breve relato sobre a quantidade de 
recomendações emitidas e atendidas durante a gestão 2016, além de informar quais 
recomendações provocaram maior impacto em sua gestão. Para isso, a UPC poderia ter 
utilizado os dados registrados no Sistema Monitor (sistema utilizado para o 
gerenciamento do plano de providências permanente das unidades jurisdicionadas à 
CGU). 
 
Item 7.4 – Demonstração da Conformidade do Cronograma de Pagamentos de 
Obrigações com o Disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993: 
 
Segundo as orientações do sistema e-Contas, na elaboração do conteúdo do item em 
questão, a UPC deve informar se observa ou não o referido cronograma e demonstrar os 
controles instituídos para garantir o seu cumprimento. 
 
Em que pese ter informado que a Eletrobras Distribuição – PI observa o referido 
cronograma de pagamentos, o gestor não informou quais controles internos foram 
instituídos para garantir o seu cumprimento. 
 
b) Parecer da Unidade de Auditoria Interna 
 
Segundo as orientações do sistema e-Contas, o parecer da unidade de auditoria interna 
deve conter, além da opinião sobre aspectos relevantes da gestão da UPC estabelecidos 
no escopo definido pela própria unidade de auditoria, opinião expressa sobre a capacidade 
de os controles internos administrativos da UPC identificarem, evitarem e corrigirem 
falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos relacionados aos processos 
relevantes para a consecução dos objetivos da UPC. Ademais, deve conter avaliação dos 
controles internos relacionados à elaboração dos relatórios financeiros e contábeis. (grifo 
nosso) 
 
De fato, o item 3 do referido parecer descreve, de forma geral, os agentes e 
setores/departamentos que integram a estrutura de controles internos administrativos da 
UPC, além de informar as instâncias externas à Eletrobras Distribuição – PI responsáveis 
pela avaliação dos controles internos relacionados à elaboração dos relatórios financeiros 
e contábeis.  
 
Entretanto, restou incluir no parecer a conclusão do Auditor Interno expressando sua 
opinião a respeito dos controles internos administrativos instituídos pela UPC, bem como 
sua avaliação dos controles internos relacionados à elaboração dos relatórios financeiros 
e contábeis. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Aprimorar o processo de elaboração das peças do processo de prestação 
de contas anual, de forma que as mesmas contenham todos os conteúdos exigidos nas 
normas do TCU, em especial, os conteúdos detalhados nas orientações contidas nos 
tópicos de ajuda do sistema e-Contas. 
 
 
1.1.1.2 INFORMAÇÃO 

 
Pendência de cadastramento de processos disciplinares no sistema CGU-PAD. 
 
Fato 
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Para verificar se a Eletrobras Distribuição – PI está alimentando devidamente o sistema 
CGU-PAD, solicitou-se a relação dos processos administrativos instaurados no exercício 
de 2016, além de terem sido consultados o sistema CGU-PAD, o Relatório de Gestão da 
UPC, bem como o Relatório da Instância de Correição inserido no sistema e-Contas. 
 
Após análise das informações constantes na listagem encaminhada pela UPC, no 
Relatório de Gestão e no Relatório da Instância de Correição, verificou-se que, no 
exercício de 2016, estavam em apuração onze processos disciplinares, sendo que sete 
processos foram instaurados no exercício de 2016 e quatro processos foram instaurados 
em exercícios anteriores: 
 

Quadro – Processos disciplinares apurados no exercício de 2016. 

Nº do Processo/Data de Abertura Situação Sanção Aplicada 
Portaria DG-083/2015, de 04/05/2015 Concluído Suspensão de 29 dias 
Portaria DG-199/2015, de 18/11/2015 Concluído Suspensão de 10 dias 
Portaria DG nº 079/2012, de 29/03/2012 Concluído Dispensa por justa causa 
Apuração Direta – Comunicado de Penalidade de Suspensão 
s/nº, de 13/01/2016 

Concluído Suspensão de 01 dia 

Memorando DOC nº 068/2012, de 23/01/2012 Concluído Suspensão de 16 dias 
Portaria DG nº 105/2016, de 13/06/2016 Concluído Advertência 
Apuração Direta – Comunicação de Penalidade nº 002/2016, 
de 10/06/2016 

Concluído Suspensão de 16 dias 

Apuração Direta – Comunicação de Penalidade nº 003/2016, 
de 17/06/2016 

Concluído Suspensão de 16 dias 

Processo nº 01/2016/AD/DGS, de 23/08/2016 Concluído Suspensão de 02 dias 
Apuração Direta – Comunicação de Penalidade de 
Advertência s/nº, de 20/09/2016 

Concluído Advertência 

Apuração Direta – Comunicação de Penalidade de 
Advertência s/nº, de 20/09/2016 

Concluído Advertência 

Fonte: Memorando DG nº 017, de 03 de julho de 2017, Relatório de Gestão 2016 e Relatório da Instância 
de Correição. 

 
No entanto, após consulta ao sistema CGU-PAD, verificou-se que não foram registradas 
informações sobre os referidos processos disciplinares. 
 
Questionado a esse respeito, o Assistente da Diretoria de Gestão, por meio do Memorando 
DG nº 024, de 02 de agosto de 2017, prestou os seguintes esclarecimentos: 
 
“Informamos que a Eletrobras Distribuição Piauí teve dificuldades técnicas de acesso ao 

Sistema CGU-PAD. E os membros da Comissão Permanente de Processo Disciplinar, 

designados para lançamento dos processos administrativos só receberam as senhas de 

acesso a partir de junho/2017, conforme evidenciado nas mensagens eletrônicas abaixo.  

 

Em conformidade com, as disposições em ata de reunião, os membros (nome retirado – 

Presidente) e (nome retirado – Suplente-Presidente) estão realizando a averiguação dos 

dados e procedendo com os lançamentos dos processos administrativos anteriores a 

vigência da atual comissão, ou seja, do ano de 2016 e os do ano de 2017.  

 

Ponderamos, que por tratar-se de procedimento de cunho obrigatório e de projeções na 

vida curricular dos empregados, foram realizados testes no modo treinamento e 

posteriormente lançamento no modo produção. Ato que projetamos concluir ainda no 

final de agosto de 2017”. 
 
Em consulta posterior ao sistema CGU-PAD, efetuada em 10 de agosto de 2017, 
verificou-se que a UPC cadastrou no sistema os dados de oito processos disciplinares, dos 
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quais seis foram instaurados em 2017 e os demais referem-se ao processo instaurado por 
meio da Portaria DG-083/2015 (Processo nº 01/2015) e ao Processo de Apuração Direta 
que resultou na Comunicação de Penalidade nº 002/2016 (Processo nº 01/2016). Portanto, 
restam pendentes de cadastramento no sistema CGU-PAD nove processos disciplinares 
apurados no exercício de 2016. 
  
##/Fato## 

1.1.2 Avaliação dos Controles Internos Administrativos  

1.1.2.1 INFORMAÇÃO 

 
Avaliação dos controles internos administrativos relacionados à elaboração das 
demonstrações contábeis e de relatórios financeiros. 
 
Fato 

 
No que tange aos controles internos administrativos relacionados à elaboração das 
demonstrações contábeis e de relatórios financeiros, avaliou-se a sua aderência aos 
componentes do controle interno estabelecidos na metodologia COSO: Ambiente de 
Controle, Avaliação de Riscos, Atividades de Controle, Informação e Comunicação e 
Monitoramento. A seguir, apresentam-se os resultados das análises efetuadas para cada 
um dos componentes de controle interno em questão. 
 
Ambiente de Controle 
 
Nas análises efetuadas, buscou-se verificar se estavam definidas em normativos internos 
as atribuições, responsabilidades e competências da área responsável pela elaboração das 
demonstrações contábeis e de relatórios financeiros, bem como a política de qualificação 
de pessoal. 
 
O Departamento de Contabilidade e Gestão de Ativos – DFC, subordinado à Diretoria 
Financeira – DF, é a unidade organizacional responsável pela elaboração das 
demonstrações contábeis e de relatórios financeiros da UPC, cujas responsabilidades, 
atribuições e competências estão definidas no Manual de Organização, aprovado pela 
Resolução nº 040/2015, de 31 de março de 2015 e alterado pela Deliberação nº 003/2016, 
de 22 de fevereiro de 2016.  
 
Segundo informações repassadas por meio do Memorando DFC nº 017/2017, de 28 de 
julho de 2017, os empregados responsáveis pelo processo de elaboração das 
demonstrações contábeis são contadores devidamente habilitados no Conselho Regional 
de Contabilidade do Piauí, com função gerencial. Entretanto, verificou-se que os mesmos 
não estão integrados em um programa de educação continuada relacionado à aplicação 
das normas de contabilidade e demais dispositivos legais ou regulatórios nacionais e 
internacionais, conforme preconiza a NBC PG 12 (R1). Nos últimos dois exercícios não 
foram realizados treinamentos.  
 
Avaliação de Risco 
 
Nas análises efetuadas, buscou-se verificar se a UPC possui capacidade de identificar e 
tratar os riscos (gargalos e/ou pontos críticos) relacionados à elaboração das 
demonstrações contábeis e de relatórios financeiros. 
 
Em consonância com a Política de Gestão de Riscos das Empresas Eletrobras, o Comitê 
Operacional de Riscos e Controles Internos – CORISCO definiu dezesseis riscos 
corporativos inerentes às Empresas de Distribuição da Eletrobras – EDE para o ciclo 
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2015/2016. Por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 083/2016, de 14 de junho 
de 2016, foram nomeados os proprietários dos riscos priorizados no ciclo 2016, sendo um 
dos eventos de risco priorizados as Demonstrações Contábeis e Financeiras. Os 
proprietários de riscos devem realizar o gerenciamento dos riscos inerentes às suas 
atividades, ou seja, atuar na identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos 
riscos. Contudo, de acordo com informações repassadas por meio do Memorando PRRC 
nº 12/2017, de 01 de agosto de 2017, a Eletrobras Distribuição – PI não realizou trabalho 
de mapeamento/identificação e avaliação dos riscos relacionados às Demonstrações 
Contábeis e Financeiras no exercício de 2016. 
 
Conforme informações repassadas por meio do Memorando DFC nº 015/2017, de 27 de 
junho de 2017, o DFC identifica os seguintes fatores internos que podem impactar na 
elaboração das demonstrações contábeis e de relatórios financeiros: atrasos ou o não 
recebimento de documentos necessários para conciliação e lançamento contábil das 
demais áreas da empresa; falhas/erros nos documentos enviados pelas demais áreas da 
empresa; falhas nos sistemas de informação utilizados.  
 
Não obstante as informações apresentadas pelo DFC, conclui-se que a UPC ainda não 
implementou, de fato, processo de identificação dos gargalos e/ou pontos críticos 
relacionados à elaboração das demonstrações contábeis de relatórios financeiros, embora 
a Resolução da Diretoria Executiva nº 083/2016 tenha designado os responsáveis por esse 
processo (proprietários de riscos).  
 
Por esse motivo, não existe uma escala de prioridades em função de eventos, gargalos 
e/ou pontos críticos relacionados à elaboração desses documentos, tampouco existe 
processo de definição de respostas aos riscos identificados. Contudo, quando são 
identificadas falhas relacionadas à elaboração das demonstrações contábeis, o DFC 
elabora plano de ação para solucioná-las. 
 
Atividades de Controle 
 
Nas análises efetuadas, buscou-se verificar a eficácia dos controles internos relacionados 
à elaboração das demonstrações contábeis e de relatórios financeiros. 
 
Verificou-se que o DFC realiza atividades de verificação, conferência, conformidades e 
conciliações dos registros contábeis e financeiros que serão evidenciados nas 
demonstrações contábeis e nos relatórios financeiros. Contudo, apesar de tais controles 
serem adotados, a UPC não dispõe de normativos que orientem a observância dos 
referidos controles, a exemplo de manual de rotinas e/ou procedimentos. 
 
Verificou-se, ainda, a segregação de funções na administração financeira da UPC, 
centralizada na Diretoria Financeira, à qual estão vinculados o Departamento de 
Contabilidade e Gestão de Ativos e o Departamento de Orçamento e Gestão Financeira. 
  
Vale ressaltar que a eficácia operacional dos controles internos relacionados às 
demonstrações contábeis e financeiras é submetida à avaliação anual por entidade 
externa, consoante exigências legais, nacionais e internacionais, em face de sua natureza 
jurídica, de determinação constante da SE/CGPAR nº 6, de 25 de setembro de 2015, e 
como decorrência de submeter-se à jurisdição da SOX (Lei Sarbanes-Oxley). Segundo 
informações extraídas do Relatório de Certificação SOX 2016, os testes executados pela 
entidade externa no ano-base 2016 apontaram que os controles internos relacionados às 
demonstrações contábeis e financeiras são eficazes. 
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Informação e Comunicação 
 
Nas análises efetuadas, buscou-se verificar a existência de diretrizes para a documentação 
das informações e o processamento das comunicações que afetam as demonstrações 
contábeis e os relatórios financeiros. 
 
Verificou-se que as informações e documentos necessários para a elaboração das 
demonstrações contábeis e de relatórios financeiros devem ser entregues pelos 
departamentos/gerências da UPC em conformidade com as datas estipuladas em 
cronograma elaborado pelo DFC e divulgado pela Assessoria de Comunicação da 
empresa. O processamento dessas informações e documentos é efetuado em 
conformidade com as diretrizes contidas no documento “Narrativa”, o qual estabelece a 
ordenação lógica do processo de elaboração das demonstrações contábeis e dos relatórios 
financeiros da UPC. 
 
Monitoramento 
 
Nas análises efetuadas, buscou-se verificar se as deficiências relacionadas à elaboração 
das demonstrações contábeis e de relatórios financeiros são adequadamente relatadas e 
acompanhadas pela UPC. 
 
Verificou-se que as deficiências identificadas pelo DFC são adequadamente comunicadas 
às instâncias apropriadas e monitoradas pela Auditoria Interna da empresa. 
  
##/Fato## 

2 GESTÃO OPERACIONAL                            

2.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

2.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Eficácia no cumprimento das metas de redução da inadimplência. 
 
Fato 

 
Por meio do indicador INAD (Índice de Inadimplência) a Eletrobras Distribuição – PI 
afere o desempenho e os resultados das ações implementadas para a redução da 
inadimplência dos consumidores da empresa. No quadro a seguir, apresentam-se as metas 
propostas e os resultados alcançados para o referido indicador nos últimos três exercícios: 
 

Quadro – Metas e resultados do indicador INAD nos últimos três exercícios. 
Indicador 2014 2015 2016 

Meta Realizado Meta Realizado Meta Realizado 
INAD 19,20 21,50 19,40 17,30 15,60 11,70 

Fonte: Relatório de Gestão 2016; Memorando PRPS nº 003/2017, de 04 de julho de 2017. 
 
Dos dados expostos no quadro acima, verifica-se que a UPC vem obtendo êxito na 
redução da inadimplência dos consumidores da empresa, evidenciando o acerto das 
estratégias e ações implementadas. 
 
Segundo dados extraídos do Relatório de Gestão, em 2016 o indicador INAD atingiu o 
menor índice histórico da empresa, sendo que houve uma redução da inadimplência ativa 
de 29,90%, correspondendo a R$ 99.000.000,00 em relação a 2015 e alcançando o valor 
absoluto de R$ 232.620.787 ao final do exercício de 2016. 
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Conforme informações extraídas do Relatório de Gestão e do Relatório da Administração, 
referentes ao exercício 2016, bem como do Memorando DFR nº 02/2017, de 28 de julho 
de 2017, concorreram para esse resultado as seguintes ações executadas no referido 
exercício: 
 
a) Transferência à reserva da dívida da empresa Águas e Esgotos do Piauí SA – Agespisa, 
maior devedora da Eletrobras Distribuição – PI, a qual se encontra em ação de cobrança 
judicial. Em janeiro de 2016, a dívida da Agespisa era de R$ 95.202.590,25, sendo que 
em dezembro de 2016 foi reduzida para o valor de R$ 9.713,128,03; 
b) Realização de mutirões de cobrança em todo o Estado do Piauí, com execução de 
operações coordenadas de suspensão do fornecimento de energia elétrica em vários 
municípios, tendo sido realizados 237.213 cortes por inadimplência; 
c) Implantação do núcleo de telecobrança em Parnaíba, tendo sido realizadas 41.066 
ligações para os consumidores; 
d) Renegociação de dívidas com os consumidores, com oferta de condições especiais, 
realizada no período compreendido entre maio e agosto de 2016. Ao longo do exercício, 
foram realizadas 60.821 negociações, totalizando R$ 110.663.275 negociados que 
corresponderam a 699.836 faturas em atraso; 
e) Realização de 993.537 negativações nos órgãos de proteção ao crédito; e 
f) Lançamento, em outubro de 2016, das Visitas de Cobranças – VBS, nova modalidade 
de cobrança na qual o agente de relacionamento realiza visita à unidade consumidora 
antes da liberação da ordem de serviço de suspensão do fornecimento de energia elétrica 
e efetua a comunicação e o demonstrativo do débito. É oferecida então mais uma 
oportunidade para o consumidor regularizar o pagamento do débito antes da data 
programada para a suspensão do fornecimento de energia. Foram realizadas 52.133 
visitas no exercício de 2016. 
 
A despeito da melhora significativa da taxa de arrecadação da empresa, bem como da 
redução do indicador INAD, a UPC informou em seu Relatório de Gestão que os 
seguintes fatores prejudicaram o atingimento de montantes ainda mais relevantes na 
redução da inadimplência: 
 
a) Conjuntura econômico-financeira do país, com elevação geral da inadimplência 
registrada em vários setores da economia; 
b) Inadimplência da Agespisa, a qual representou uma perda de arrecadação da ordem de 
R$ 13.700.000,00; e 
c) Manutenção de liminar impeditiva da suspensão do fornecimento de consumidores 
inadimplentes com faturas de energia recuperada em processos de irregularidade na 
medição. 
  
##/Fato## 

2.1.1.2 INFORMAÇÃO 

 
Aumento das perdas totais com distribuição de energia elétrica nos últimos três 
exercícios. 
 
Fato 

 
Por meio do indicador Perdas Totais a Eletrobras Distribuição – PI afere o desempenho e 
os resultados das ações implementadas para a redução das perdas totais com distribuição 
de energia elétrica. 
 
As perdas de energia elétrica são classificadas em dois tipos, segundo sua origem: 
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a) As Perdas Técnicas referem-se ao montante de energia elétrica dissipada entre o 
suprimento e o ponto de entrega, decorrente de leis físicas relativas aos processos de 
transporte da energia. A redução dessas perdas está relacionada diretamente com as 
condições operativas do sistema; e 
b) As Perdas Não Técnicas, também chamadas de Perdas Comerciais, são definidas como 
a diferença entre as Perdas Totais e as Perdas Técnicas, decorrentes de desvios de energia, 
fraude e erro nos processos de faturamento associados à gestão comercial da 
concessionária de distribuição. 
 
Para reduzir as perdas com distribuição de energia elétrica, a Diretoria Comercial da 
Eletrobras Distribuição – PI elaborou o documento “Diagnóstico e Plano de Ação – 
Redução de Perdas”, definindo um conjunto de ações que seriam executadas para 
combater as perdas técnicas e não técnicas durante o período compreendido entre 2011 e 
2015. O referido documento estabeleceu que parte dessas ações seriam executadas por 
meio do Projeto de Melhoria da Performance Operacional e Financeira das Empresas de 
Distribuição de Energia do Sistema Eletrobras – Projeto Energia +, parcialmente 
financiado com recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
– BIRD, por intermédio do Contrato de Empréstimo BIRD 7884-BR. 
 
Verificou-se que o Componente 1 do Projeto Energia + tinha como objetivo melhorar a 
qualidade do serviço fornecido pelas distribuidoras aos consumidores de energia elétrica, 
bem como reduzir as perdas totais de energia elétrica e aumentar as taxas de receita nas 
Empresas de Distribuição do Sistema Eletrobras – EDE. Por meio do Componente 1 do 
Projeto Energia + foram executadas as ações de combate às perdas de energia elétrica 
listadas a seguir. 
 
1. Projeto 1.1 – Reabilitação e Reforço no Sistema de Distribuição de Alta Tensão, Média 
Tensão e Baixa Tensão. 
 
O referido projeto compreendia o reforço, reabilitação e expansão do fornecimento de 
energia elétrica em áreas urbanas atendidas por meio de redes de baixa, média e alta 
tensão, incluindo a reabilitação e reforço de subestações, e seu objetivo era reduzir as 
Perdas Técnicas e melhorar a qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica.  No 
âmbito no Projeto 1.1 foram executados os seguintes subprojetos: 
 
a) Digitalização de Redes e Qualidade de Energia (Subprojetos 1.1.1 e 1.1.2): tinham o 
objetivo de melhorar a flexibilidade operacional das redes de média e baixa tensão, além 
de dotá-las de automação de religadores instalados nos centros urbanos e na periferia dos 
mesmos.  Até o final do exercício de 2016, dos 706 equipamentos adquiridos (reguladores 
de tensão, bancos de capacitores e religadores trifásicos), 338 foram instalados, 
proporcionando uma melhora considerável na sub-transmissão da empresa; 
b) Reabilitação e Reforma de Redes de Média e Alta Tensão (Subprojeto 1.1.3): 
compreendia a construção de alimentadores, seccionamento e recondutoramento de 
circuitos de redes aéreas de média e baixa tensão. Até o final do exercício de 2016, foram 
construídos 181,30 km de redes novas e reforçados 60,30 km de redes; e 
c) Obras no Sistema de Distribuição de Alta Tensão (Subprojeto 1.1.4): a UPC executou 
obras de contrapartida, sendo que, até o final do exercício de 2016, haviam sido ampliadas 
e/ou construídas dezenove subestações (Renascença, Pólo Industrial, Jóquei, Macaúba, 
Marquês, Ribeiro Gonçalves II, Baixa Grande do Ribeiro, Buriti dos Lopes, Parnaíba I, 
Parnaíba II, Tabuleiros, Barras, Campo Maior, Valença, Buriti Grande, Nazária, São 
Pedro, Alto Longá e Castelo) e dez linhas de distribuição (LD 69 KV Teresina – 
Renascença, LD 69 KV Teresina – Pólo Industrial, LD 69 KV Ribeiro Gonçalves – 
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Ribeiro Gonçalves II, LD 69 KV Parnaíba I – Parnaíba II, LD 69 KV Ribeiro Gonçalves 
II – Baixa Grande do Ribeiro, LD 69 KV Tabuleiros – Parnaíba I, LD 69 KV Campo 
Maior – Barras, LD 69 KV Buriti Grande – Valença, LD 69 KV Altos – Castelo do Piauí 
e LD 69 KV Nazária – São Pedro). 
 
2. Projeto 1.2 – Implementação de Infraestrutura de Medição Avançada – AMI. 
 
O referido projeto tinha como objetivo proporcionar a redução sustentável das Perdas Não 
Técnicas e melhorar a qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica. No âmbito 
no Projeto 1.2 foram executados os seguintes subprojetos: 
 
a) Digitalização de Unidades Consumidoras de Média Tensão e de Baixa Tensão 
(Subprojetos 1.2.1 e 1.2.2): compreendia a implantação do Sistema de Gestão da 
Medição, por meio da substituição de medidores eletromecânicos de ligação direta e 
indireta em todas as unidades consumidoras de média e baixa tensão com consumo 
superior a 600 KWh (1.863 unidades consumidoras de média tensão e 14.977 unidades 
consumidoras de baixa tensão), além da instalação de um Centro de Inteligência da 
Medição – CIM em Brasília e seis Centros de Supervisão Regionais – CSR nas EDE. Até 
o final do exercício de 2016, foram digitalizadas 2.227 unidades consumidoras de média 
tensão e 55 unidades consumidoras de baixa tensão, totalizando 2.287 unidades 
consumidoras digitalizadas; 
b) Substituição de Medidores Obsoletos e Ramais de Ligação (Subprojeto 1.2.3): 
compreendia a substituição de medidores eletromecânicos instalados a mais de quinze 
anos nas unidades consumidoras e seus ramais de ligação convencionais, num total de 
113.843 medidores, por medidores eletrônicos e ramais blindados, para reduzir as perdas 
de energia elétrica. Até o final do exercício de 2016, foram instalados 113.693 medidores; 
c) Telemedição de Alimentadores (Subprojeto 1.2.4): compreendia a instalação de 193 
Conjuntos de Medição Encapsulados – CMED, os quais permitiriam obter mais de vinte 
grandezas elétricas nas saídas dos alimentadores, disponibilizando dados de forma 
automatizada para o Sistema de Gestão da Medição. Até o final do exercício de 2016, 
foram instalados 147 conjuntos de medição blindados; e 
d) Regularização de Unidades Consumidoras em áreas com Perdas Não Técnicas Maiores 
que 50%: compreendia a regularização de 11.000 ligações clandestinas, com o objetivo 
de reduzir as perdas de energia elétrica, melhorar a qualidade e a continuidade do serviço 
prestado, aumentar a segurança da população e permitir o faturamento das contas que 
passariam a ser cadastradas. Até o final do exercício de 2016, foram regularizadas 9.173 
unidades consumidoras. 
 
Além das ações executadas por meio do Projeto Energia +, o plano de ação da Eletrobras 
Distribuição – PI estabeleceu mais nove ações para a redução das perdas com distribuição 
de energia elétrica. A seguir, apresentam-se as ações executadas ao longo dos últimos três 
exercícios: 
 
a) Regularizar unidades consumidoras faturadas a forfait (sem medição): de acordo com 
informações repassadas por meio do Memorando DFM nº 067/2017, de 28 de julho de 
2017, em dezembro de 2011 havia 3.698 unidades consumidoras sem medidor, sendo que, 
atualmente existem apenas 148 unidades remanescentes, as quais se tratam de unidades 
que não possuem padrão de fornecimento de energia de responsabilidade do cliente; 
b) Realizar 937.716 inspeções e reduzir 256.915 unidades consumidoras com indicativo 
de irregularidade e 89.849 unidades consumidoras desligadas no sistema comercial há 
mais de seis ciclos de faturamento e outras unidades consumidoras com fatores geradores 
de perdas diversos: segundo informações repassadas por meio do Documento s/nº, de 03 
de agosto de 2017, até o final do exercício de 2016, foram realizadas um total de 371.113 
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inspeções e 132.132 regularizações, números bem inferiores aos previstos no referido 
plano de ação. Tal fato ocorreu porque a Eletrobras Distribuição – PI não dispôs de 
equipes de fiscalização e regularização de unidades consumidoras no período 
compreendido entre abril de 2014 e abril de 2016, devido à ordem judicial de 
cumprimento do Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público do 
Trabalho para primarização das atividades finalísticas da empresa, no qual ficaram 
proibidas as contratações desses serviços. Entretanto, após autorização do Ministério 
Público do Trabalho, a UPC firmou contrato de inspeção e regularização de unidades 
consumidoras em fevereiro de 2016, sendo que o início das atividades de campo ocorreu 
a partir de abril de 2016. Os resultados puderam ser percebidos a partir de maio de 2016, 
quando houve inversão na tendência de aumento das perdas de energia elétrica, tendo sido 
realizadas 67.639 inspeções em unidades consumidoras com o registro de 23.169 
regularizações, registrando uma taxa de acerto de 33%; 
c) Promover ações de marketing institucional com foco em campanhas educativas e de 
combate ao furto de energia: nos exercícios de 2014 e 2015 a empresa promoveu 
campanhas publicitárias com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos e 
prejuízos decorrentes do desvio e furto de energia elétrica, bem como apresentar 
informações sobre o uso adequado da energia, além de dicas de economia e de segurança;  
d) Executar o recadastramento dos pontos de iluminação pública: o recadastramento de 
toda a carga de iluminação pública do Estado do Piauí teve início no segundo semestre 
de 2012 e foi concluído em julho de 2014, tendo sido recadastrados 170.904 pontos 
geográficos; 
e) Implantação do sistema informatizado de prospecção de perdas: foi desenvolvido 
projeto de Pesquisa e Desenvolvimento, por meio do Contrato CT 017/2012, tendo sido 
criado o Software AmbaRP – Ambiente de Análise e Recuperação de Perdas; e 
f) Definir novo padrão de medição em conjunto com as demais distribuidoras da 
Eletrobras: contratou-se serviço de consultoria para a elaboração de normas comuns para 
as seis distribuidoras, cujos produtos foram as normas técnicas MPN-DC-01/NDEE-01 
(Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão), MPN-DC-01/NDEE-02 
(Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão – Edificações Individuais) e MPN-
DC-01/NDEE-03 (Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão – Edificações 
Coletivas). 
 
Nos quadros a seguir, apresentam-se as metas propostas e os resultados alcançados para 
o indicador Perdas Totais, bem como a evolução das perdas de energia elétrica da 
Eletrobras Distribuição – PI nos últimos três exercícios. 
 

Quadro – Metas e resultados do indicador Perdas Totais nos últimos três exercícios. 
Indicador 2014 2015 2016 

Meta Realizado Meta Realizado Meta Realizado 
Perdas 
Totais 

19,40 29,30 28,80 30,50 30,70 30,70 

Fonte: Relatório de Gestão 2016; Memorando PRPS nº 003/2017, de 04 de julho de 2017. 
 

Quadro – Evolução das perdas de energia elétrica da Eletrobras Distribuição – PI nos últimos três 

exercícios. 
Exercício 2014 2015 2016 

Energia Injetada (MWh) 4.555.418 4.832.466 5.071.253 
Energia Faturada (MWh) 3.016.471 3.169.127 3.332.069 
Perdas na Distribuição 1.334.613 1.472.964 1.554.788 

Perdas Técnicas – PT (MWh)  567.966 658.067 645.571 
Perdas Não Técnicas – PNT  (MWh) 766.646 814.897 909.218 

PT/Energia Injetada (%) 12,50 13,60 12,80 
PNT/Energia Injetada (%) 16,80 16,90 17,90 

Fonte: Relatório de Gestão 2016; Documento s/nº, de 03 de agosto de 2017. 
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Dos dados expostos nos quadros anteriores, verifica-se que, apesar de ter sido cumprida 
a meta proposta para 2016, houve um crescimento de 81.824 MWh no valor das Perdas 
Totais em relação ao exercício de 2015, resultando em um aumento de 0,20 pontos 
percentuais no indicador Perdas Totais no ano de 2016.  
 
Segundo informações extraídas do Relatório de Gestão 2016, as ações de combate às 
perdas de energia elétrica realizadas com base nos recursos do Projeto Energia + 
contribuíram com 74.390 MWh de Energia Agregada e 29.827 MWh de Energia 
Recuperada, representando um incremento de 104.217 MWh, evitando um aumento de 
2,06 pontos percentuais no indicador Perdas Totais.  
 
Portanto, conclui-se que, apesar dos esforços da empresa na execução de ações voltadas 
para o combate às perdas de energia elétrica, a mesma tem tido dificuldades em cumprir 
as metas propostas para o indicador Perdas Totais, já que o valor das Perdas Totais de 
energia elétrica tem apresentado crescimento, com destaque para as Perdas Não Técnicas. 
 
De acordo com informações constantes do Relatório de Gestão 2016 e do Plano de 
Prestação Temporária do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica da Eletrobras 
Distribuição – PI, no período compreendido entre 2011 até o primeiro trimestre de 2014 
houve redução do indicador Perdas Totais devido à introdução de melhorias operacionais 
fruto das ações de combate às perdas de energia elétrica. Contudo, a partir de 2015 houve 
a inversão do indicador, resultado que a UPC atribui aos seguintes fatores: 
 
a) Priorização da utilização dos recursos para a execução de ações voltadas para a 
melhoria da qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica, cujas metas estavam 
estabelecidas no Plano de Resultados ANEEL e nas condições previstas para a 
prorrogação da concessão; 
b) Atraso no cronograma de implantação do Projeto Energia +, que previa ações 
estruturantes e de investimentos no combate às Perdas Técnicas e Perdas Não Técnicas, 
em função dos processos licitatórios e de construção da solução tecnológica prevista de 
AMI com fornecedores nacionais; 
c) Elevação das tarifas, coincidindo com a retração da economia, o que contribuiu para o 
aumento das perdas; 
d) Descontinuidade da fiscalização de unidades consumidoras no Estado do Piauí, em 
razão do Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho, 
impedindo a contratação de serviços terceirizados de inspeção e regularização. Conforme 
mencionado anteriormente, a UPC não dispôs de equipes de fiscalização e regularização 
de unidades consumidoras no período compreendido entre abril de 2014 e abril de 2016. 
Segundo a empresa, a ausência do contrato de fiscalização impossibilitou um incremento 
de 50.425 MWh de energia no ano de 2016, correspondendo a uma influência negativa 
de um ponto percentual no indicador Perdas Totais; 
e) Aumento das áreas de invasão em todo o Estado do Piauí sem a devida regularização 
da posse da terra, tendo como consequência a elevação das ligações clandestinas. A UPC 
estima a existência de, aproximadamente, 10.000 unidades consumidoras clandestinas em 
Teresina e 80.000 no Estado do Piauí; e 
f) Uma nova modalidade de manipulação dos medidores, desconhecida até então pelos 
fabricantes e pelas concessionárias de energia, e identificada pela empresa no ano de 
2016, que consiste na utilização de um poderoso imã de neodímio acoplado à medição 
com o intuito de travar o medidor. Segundo a UPC, para combater a referida prática são 
necessárias ações policiais dirigidas e de combate específicas. 
  
##/Fato## 

2.1.2 SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS            

2.1.2.1 INFORMAÇÃO 
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Impropriedades no Rol de Responsáveis. 
 
Fato 

 
Da análise efetuada no Rol de Responsáveis da Eletrobras Distribuição – PI, inserido no 
sistema e-Contas, verificaram-se impropriedades nos dados dos responsáveis pela gestão 
da UPC, conforme exposto a seguir: 
 
a) Segundo os normativos internos e o organograma da Eletrobras Distribuição – PI, o 
Diretor Presidente é o dirigente máximo da UPC. No exercício de 2016, o cargo foi 
ocupado por três responsáveis diferentes. Contudo, verificou-se que os mesmos foram 
enquadrados na natureza de responsabilidade Membro de Órgão Colegiado com Poder de 
Gestão (art. 10, III, da IN TCU nº 63/2010), em vez de Dirigente Máximo (art. 10, I, da 
IN TCU nº 63/2010). Também foram identificadas inconsistências quanto ao período de 
atuação de dois dos três responsáveis em questão; 
b) Em relação aos responsáveis que ocuparam os cargos de Diretor de Gestão, Diretor 
Comercial, Diretor Financeiro, Diretor Financeiro e Comercial, Diretor de Assuntos 
Regulatórios e Projetos Especiais e Diretor de Operação e Expansão, verificou-se que os 
mesmos foram enquadrados na natureza de responsabilidade Membro de Órgão 
Colegiado com Poder de Gestão (art. 10, III, da IN TCU nº 63/2010), em vez de Segundo 
Nível de Direção (art. 10, II, da IN TCU nº 63/2010); 
c) Não foram inseridos os dados do responsável que ocupou o cargo de Diretor de 
Assuntos Regulatórios e Projetos Especiais no período compreendido entre 24 de 
novembro de 2016 e 31 de dezembro de 2016; 
d) Os dados de um dos membros do Conselho de Administração foram inseridos em 
duplicidade; e 
e) Não foram inseridos os endereços de correio eletrônico de treze responsáveis. 
 
Em face das impropriedades verificadas no Rol de Responsáveis registrado no sistema e-
Contas, a equipe de auditoria solicitou formalmente as informações pertinentes à UPC e, 
posteriormente, efetuou os ajustes necessários. 
  
##/Fato## 

2.1.2.2 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência de estudo técnico preliminar e da análise de risco na contratação de bens 
e serviços de TI. 
 
Fato 

 
Constatou-se nos três processos de compras e contratação de serviços de TI, relacionados 
no quadro a seguir, que não foi realizado pelo Departamento de Tecnologia da Informação 
e Telecomunicações - DGT o estudo preliminar que justificasse a escolha da solução, 
frente a outras soluções disponíveis no mercado ou na própria Administração Pública.  
 

Quadro – Processos de compras e contratação de serviços de TI 
Nº do 

Processo Modalidade  Objeto 

7188/16 
Pregão Elet. – 
SRP nº 09/16 

Sistema de Reg. de Preços para aquisição de tablets para atender ao 
sistema de despacho de ordem de serviço das áreas operacional e 
comercial. Divididos em dois lotes: Lote 1 – Aquisição de 50 tablets 

para atender ME e EPP conf. Art. 8º do Decreto nº 8.538/2015 de 
06/10/2015 que destina 10% para ME e EPP; e Lote 2 – Aquisição 
de 450 tablets. 
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22.751/2016 
Inexig. Licit. nº 

07/2016 

Contratação de prestação de serviço de suporte técnico Oracle para 
atender as necessidades do Departamento de Tecnologia da 
Informação e Telecomunicações da Eletrobras Distribuição – PI. 

22.751/2016 
Inexig. Licit. nº 

10/2016 

Contratação de empresa especializada para atualização técnica, 
suporte técnico e prestação de serviços de consultoria para 
operacionalização do sistema de recursos humanos Consist HR e 
Consist FQ. 

Fonte: Planilha com a listagem de processos licitatórios realizados em 2016. 
 
É importante frisar que a IN/SLTI nº 04/2014 preconiza que o estudo técnico preliminar 
da contratação é etapa integrante da fase de Planejamento da Contratação (art. 9, II e art. 
12). O objetivo desse estudo é demonstrar a adequação da solução escolhida para a 
contratação, que atenda às necessidades do órgão e contemple os critérios de 
economicidade, efetividade, eficiência e eficácia. 
 
Também ficou constatado que a equipe de planejamento (setor requisitante/setor técnico) 
não procedeu à análise dos riscos relativos à contratação e à gestão do contrato, que inclui 
as ações para mitigar os riscos identificados. 
 
##/Fato## 

Causa 

 
O Departamento de Tecnologia da Informação e Telecomunicações – DGT, responsável 
pela elaboração do estudo técnico preliminar e pela análise de risco nas contratações de 
bens e serviços de TI, não providenciou esses documentos previamente às contratações. 
 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Memorando DGT nº 048/2017 de 11 de setembro de 2017 a Unidade 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“2.b. Estudo Técnico Preliminar da Contratação realizado pelos Integrantes Técnico e 

Requisitante: 

 

O Estudo Técnico Preliminar da Contratação é representado pela Nota Técnica 

elaborada pela equipe técnica da área de Tecnologia da Informação, Automação e 

Telecomunicações com o apoio da área requisitante.  

 

A Nota Técnica tem como objetivo verificar a viabilidade técnica da solução, 

discriminando todas as especificações técnicas que compõe o objeto da contratação, 

além de detalhar a motivação e a necessidade da contratação, bem como expor os 

resultados e benefícios esperados, conforme explanados durante a aprovação no 

CETIAT.  

 

Para a composição inicial do Processo de Contratação são obrigatórios os seguintes 

documentos: 

• Ata de Reunião do CETIAT com aprovação da demanda assinada pelos membros 

do Comitê; 

• Nota Técnica com viabilidade técnica, especificações do objeto e exposição das 

justificativas da contratação; 

• Requisições de Materiais/Serviços ou Ordem de Compra, devidamente autorizada 

pela alçada competente, informando a fonte dos recursos que serão utilizados na 

contratação; 

 

2.c. Análise de Riscos elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratação: 
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A análise de risco da contratação está contemplada dentro das justificativas que compõe 

a Nota Técnica, sendo mensurada através da análise de viabilidade técnica da 

contratação. 

Os riscos são analisados pela equipe técnica fazendo parte do diagnóstico de aprovação 

da viabilidade técnica da contratação.  

 

Como ponto de melhoria, iremos segregar a análise de risco dentro de um tópico 

específico da Nota Técnica de forma a melhorar a identificação e análise dos riscos 

específicos, bem como definir ações de prevenção e contingência para os riscos 

mapeados.” 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Segundo justificativa apresentada pela Eletrobras Distribuição – PI, o gestor considera 
que a nota técnica, elaborada pela equipe técnica da área de TI com o apoio da área 
requisitante, contenha todas as especificações técnicas que compõem o objeto da 
contratação, além de detalhar a motivação e a necessidade da contratação, bem como 
expor os resultados e benefícios esperados, entretanto se observou a ausência de 
determinadas tarefas/requisitos nas notas técnicas elaboradas pelo DGT, que fazem parte 
do estudo técnico preliminar à escolha da Solução de TI, estabelecidas nos incisos de I a 
VIII do caput do art. 12 da IN/SLTI nº 04/2014, tais como: 

• Soluções disponíveis no mercado e análise de projetos similares realizados 
por outros órgãos ou entidades da Administração Pública; 

• A disponibilidade de solução similar em outro órgão ou entidade da 
Administração Pública e a capacidade e alternativas do mercado, inclusive 
a existência de software livre ou software público;  

• Análise e comparação entre os custos totais de propriedade das soluções 
identificadas, levando-se em conta os valores de aquisição dos ativos, 
insumos, garantia e manutenção; 

• Avaliação e definição dos recursos materiais e humanos necessários à 
implantação e à manutenção da Solução de Tecnologia da Informação; 

• Definição dos mecanismos para continuidade do fornecimento da Solução 
de Tecnologia da Informação em eventual interrupção contratual; e 

• Declaração da viabilidade da contratação. 

 
Em relação à análise de riscos relativos à contratação e à gestão do contrato, observou-se 
que nas considerações apresentadas nas notas técnicas, os riscos citados são para o caso 
em que não seja realizada a aquisição ou contratação de serviços de TI na continuidade 
dos negócios da Eletrobras Distribuição – PI, tanto no aspecto administrativo interno 
como nos aspectos legais exigidas pelas legislações pertinentes e pelos órgãos 
reguladores federais. Entretanto, os riscos relatados nas notas técnicas elaboradas pelo 
DGT não se tratam da análise de riscos definida no art. 13 da IN/SLTI nº 04/2014.  
 
Cabendo destacar que a avaliação dos riscos da contratação e da gestão do contrato, que 
deve ser usada na análise de viabilidade da contratação, consiste em identificar esses 
riscos (inclusive considerando as lições aprendidas em outras contratações da 
organização, para evitar problemas já ocorridos em contratações passadas), e para cada 
risco identificado: 
 

• Descrever o risco; 
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• Estimar a probabilidade de ocorrência (e.g. alta, média e baixa); 
• Estimar o impacto, caso se materialize em um evento (e.g. alto, médio e 

baixo); 
• Estimar o risco, como função da probabilidade e do impacto (e.g. alto, 

médio e baixo); e 
• Para os riscos que ensejarem tratamento: 1 - definir as ações necessárias 

para mitigar a probabilidade de ocorrência ou o impacto, caso se concretize; 
2 - definir os responsáveis por cada ação de mitigação; e 3 - definir os 
períodos de execução das ações de mitigação. 

 
O gestor reconheceu a fragilidade nesse tópico e se comprometeu a melhorar a nota 
técnica, criando item especifico para avaliação dos riscos nas contratações de TI. 
 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomendar que a Eletrobras Distribuição - PI inclua na Norma de 
Aquisição de Bens e Contratação de Obras e Serviços da empresa item específico que 
torne obrigatório o estudo técnico preliminar e a análise dos riscos nas contratações de 
soluções de TI. 
 
 
2.1.2.3 INFORMAÇÃO 

 
As contratações de soluções de TI realizadas em 2016 atenderam as necessidades 
da UPC e os produtos adquiridos são utilizados de forma adequada. 
 
Fato 

 
De forma a verificar se as contratações de Soluções de TI realizadas pela Eletrobras 
Distribuição – PI, no exercício de 2016, atenderam as necessidades reais da UPC, estão 
alinhadas ao PDTIC, os preços estão dentro da faixa de mercado e soluções de TI 
contratadas estão sendo utilizadas, selecionou-se por amostragem não probabilística, três 
processos de contratações de TI, utilizando o critério de escolha a materialidade e 
criticidade da amostra. 
 
É importante frisar que a Eletrobras Distribuição – PI instituiu o Comitê Estratégico de 
Tecnologia da Informação, Automação e Telecomunicação – CETIAT por meio da 
Resolução nº 176/2011, de 28 de setembro de 2011, que tem a responsabilidade 
regimental de realizar o planejamento das áreas de TI, automação e telecomunicações, 
garantindo que todos as ações e projetos referentes à essas áreas sejam deliberadas, 
aprovadas e patrocinadas perante a Diretoria Executiva da Empresa. Também elaborou o 
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações – PETIC (Biênio 
2016 – 2017) e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações – PDTIC. 
 
Nesse sentido, foram analisados nove processos de pagamentos efetuados no exercício de 
2016 no valor total de R$ 558.545,64, referentes aos contratos de TI firmados com as 
empresas Oracle do Brasil Sistemas Ltda (Contrato nº 108/2016 - Suporte Técnico), 
ECONET Informática Ltda (Contrato nº 139/2016 - Aquisição de 50 tablets) e 
MULTILASER (Aquisição de 350 tablets). É importante ressaltar que não foi verificado 
o pagamento de suporte técnico e consultoria de TI referente ao Contrato nº 277/2016 
(Inex. nº 10/2016) firmado com empresa Dibute Software Ltda, no valor de R$ 
251.456,00, uma vez que o mesmo foi assinado em 02 de janeiro de 2017, qual seja, fora 
do exercício em exame.  
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Processos de pagamentos de Contratação de TI analisados 

Nº do CT - 
Modalidade 

Nº Processo 
Pag/ Data 
Protocolo 

Empresa/Objeto  Nota fiscal  Data NF Valor (R$) 

108/2016 – 
Inex nº 
07/2016 

24826/16 de 
20/10/16 

Oracle do Brasil Sistemas 
Ltda/ Contratação de 
Suporte Técnico. º 

NFSe nº 
176693 

23/09/2016 31.348,74 

108/2016 - 
Inex n 

24869/16 de 
20/10/16 

Oracle do Brasil Sistemas 
Ltda/ Contratação de 
Suporte Técnico. 

NFSe nº 
176694 

23/09/2016 31.644,84 

108/2016 - 
Inex nº 
07/2016 

381/16 de 
05/01/17 

Oracle do Brasil Sistemas 
Ltda/ Contratação de 
Suporte Técnico. 

NFSe nº 
178705 

01/11/2016 31.644,77 

108/2016 - 
Inex nº 
07/2016 

382/16 de 
05/01/17 

Oracle do Brasil Sistemas 
Ltda/ Contratação de 
Suporte Técnico. 

NFSe nº 
178706 

01/11/2016 31.348,76 

108/2016 - 
Inex nº 
07/2016 

29506/16 de 
14/12/16 

Oracle do Brasil Sistemas 
Ltda/ Contratação de 
Suporte Técnico. 

NFSe nº 
180427 

28/11/2016 31.348,76 

108/2016 - 
Inex nº 
07/2016 

29507/16 de 
14/12/16 

Oracle do Brasil Sistemas 
Ltda/ Contratação de 
Suporte Técnico. 

NFSe nº 
180379 

28/11/2016 31.644,77 

Total 188.980,64 

Nº do CT - 
Modalidade 

Nº Processo 
Pag/ Data 
Protocolo 

Empresa/Objeto  Nota fiscal  Data NF Valor (R$) 

139/2016 – 
Pregão n 
º09/2016 

495/DGSC/16 
de 29/08/2016 

ECONET 
INFORMÁTICA 
LTDA/Aquisição de 25 
tablets (Lote 1) 

DANFE nº 
472 

17/08/2016 24.500,00 

139/2016 – 
Pregão nº 
09/2016 

496/DGSC/16 
de 29/08/2016 

ECONET 
INFORMÁTICA 
LTDA/Aquisição de 25 
tablets (Lote 1) 

DANFE nº 
473 

17/08/2016 24.500,00 

Total 49.000,00 

Nº do CT 
Nº Processo 
Pag/ Data 
Protocolo 

Empresa/Objeto  Nota fiscal  Data NF Valor (R$) 

170/2016 – 
Pregão nº 
09/2016 

806/DGSC/16 
de 03/10/2016 

MULTILASER 
/Aquisição de 350 tablets 
(Lote 2) 

DANFE Nº 
1571312 

22/09/2016 320.565,00 

Total Analisado 558.545,64 

Fonte: Processos de pagamento realizados em 2016 disponibilizado pelo Departamento de Tecnologia da 
Informação e Telecomunicações - DGT. 
 
Das análises efetuadas nos processos de contratação das empresas, já citadas, e nos 
pagamentos realizados em 2016, verificou- se o seguinte: 
 
a) Os processos de contratação de bens e serviços, demandados pela Gerências do 
Departamento de Tecnologia da Informação e Telecomunicações – DGT e áreas 
requisitantes, foram aprovados pelo CETIAT por meio de atas de reuniões realizadas nos 
meses de dezembro de 2015, janeiro e agosto de 2016, uma vez que as demandas estão 
alinhadas com os objetivos estratégicos e com os planos estratégicos e diretores em vigor 
da empresa;  
 
b) As notas técnicas contêm as informações sobre a necessidade da contratação, expondo 
os benefícios a serem alcançados, motivação, riscos e impactos envolvidos (estudo 
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técnico preliminar deficiente), assim como sobre a pesquisa de preço do valor a ser 
contratado em no mínimo três fornecedores e disponibilidade orçamentária. 
 
c) Termo de autorização de abertura do processo de contratação da autoridade 
competente; 
 
d) Projeto Básico  
 
e) Minuta do edital (Pregão Eletrônico nº 09/2016) e anexo apreciado pela área jurídica 
da empresa;  
 
e) Extratos dos contratos publicados no Diário Oficial da União; 
 
f) Designados os gestores e fiscais para os contratos ora analisados;  
 
g) Os pagamentos estão suportados por documentação fiscal, atesto de recebimento do 
bem ou aceite do produto e de acordo com os valores contratados; e 
 
h) Com base nos logs disponibilizados em planilha pelo DGT, observou-se que os 
sistemas de informações Consist HR e o Base de Dados Oracle foram bastante utilizados 
no período de 2016: Consist HR (Nº de usuários - 76; Quantidade de Acessos – 59.619) 
e Base de Dados Oracle (Sistema AJURI: Nº de usuários – 1.003 e Quantidade de Acessos 
- 480.695). 
 
Não obstante a fragilidade apresentadas nos estudos técnicos preliminares e na avaliação 
de riscos constatada durante os exames realizados nos processos de contratação de 
solução de TI, concluiu-se que as contratações estão atendendo as reais necessidades da 
UPC e os produtos adquiridos sendo utilizados de maneira satisfatória pelos usuários da 
Empresa. 
  
##/Fato## 

3 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

3.1 MOVIMENTAÇÃO                                   

3.1.1 PROVIMENTOS                                    

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência de registro dos atos de pessoal no Sisac. 
 
Fato 

 
A equipe analisou todos os 680 atos de pessoal relacionados às admissões realizadas pela 
Eletrobras Distribuição – PI no exercício de 2016. Da análise efetuada, constatou-se que 
a UPC não cadastrou os atos de admissão no Sisac, contrariando o disposto no art. 7º da 
IN TCU nº 55/2007, conforme discriminado no quadro a seguir: 
 

Quadro – Atos de pessoal emitidos pela Eletrobras Distribuição – PI em 2016. 

Tipo de Ato Quantidade de Atos 
Emitidos em 2016 

Quantidade de Atos 
Analisados 

Quantidade de Atos Não 
Cadastrados no Sisac 

Admissão 680 680 680 
Fonte: Sistema SisacNet, 18 de julho de 2017. 

 
 
  
##/Fato## 
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Causa 

 
A Gerente do Departamento de Gestão de Pessoas, responsável por coordenar as 
informações a órgãos fiscalizadores e controladores da gestão de pessoas, e o Gerente da 
Gerência de Administração de Pessoal, responsável por executar as atividades de registro 
e atualização do cadastro de pessoal, de acordo com o Manual de Organização, não 
adotaram medidas suficientes para assegurar a tempestividade do cadastramento dos atos 
de pessoal no Sisac e encaminhamento aos órgãos de controle interno e externo. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio da Carta DGP nº 074/2017, de 26 de julho de 2017, o Assistente da Diretoria de 
Gestão apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Os empregados admitidos em 2016 foram informados via SISAC OFFLINE, 
encaminhada no dia 24/11/2016. Relacionamos em meio magnético o xml dos cadastros 
e a Guia de Encaminhamento”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
O gestor apresentou Guia de Encaminhamento de Dados de código 
T79D.YvAN.3cYs.8CUV, onde consta o encaminhamento de 679 atos de admissão de 
pessoal ao TCU, via Sisac Offline. 
 
Entretanto, os dados referentes a essas admissões não estão registrados no Sisac e 
disponíveis para análise pelo Órgão de Controle Interno. É o que demonstram as consultas 
efetuadas pela equipe no sistema SisacNet, as quais não retornaram resultados. 
 
Ademais, segundo o disposto no art. 7º, II, da IN TCU nº 55/2007, o prazo para o 
cadastramento dos atos de pessoal no Sisac e disponibilização para o órgão de controle 
interno é de sessenta dias contados da data do efetivo exercício do interessado, nos casos 
de admissão de pessoal. Verificou-se que, das 680 admissões, 524 foram efetivadas no 
período compreendido entre 04 de fevereiro de 2016 e 22 de setembro de 2016. Assim, 
considerando que o gestor informou que o encaminhamento dos dados acerca dessas 
admissões ocorreu em 24 de novembro de 2016, fica evidenciada a demora da UPC em 
adotar providências para que o cadastramento dos atos de admissão fosse efetuado em 
conformidade com o prazo previsto na IN TCU nº 55/2007. 
 
É importante ressaltar que a ausência de cadastramento de atos de pessoal no sistema 
obrigatório impossibilita a análise da legalidade dos atos pelos órgãos de controle e pode 
resultar em perpetuação de admissões irregulares, pois, a depender do prazo, a 
administração não poderá mais anular seus atos em detrimento do beneficiário, mesmo 
que concedam benefícios indevidos. 
 
Frisa-se que a ausência de cadastramento de atos de pessoal no Sisac, bem como o 
descumprimento do prazo previsto na IN TCU nº 55/2007 pela Eletrobras Distribuição – 
PI tem sido recorrente, como apontam os Relatórios de Auditoria Anual de Contas nº 
201307789 e nº 201203821. 
 
Vale ressaltar que, desde 28 de novembro de 2016, o Sisac foi substituído pelo Sistema 
de Atos de Pessoal (e-Pessoal), no que diz respeito à comunicação dos atos de admissão 
pela CLT (Lei nº 5.452/43), contratação temporária (Lei nº 8.745/93) e desligamento e 
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restabelecimento/reintegração de admissão, não sendo mais possível o encaminhamento 
dessas naturezas pelo Sisac. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Providenciar o cadastramento no sistema e-Pessoal de todos os 680 
atos de admissão ocorridos no exercício de 2016 e disponibilizá-los para o órgão de 
controle interno. 
 
Recomendação 2: Elaborar rotina que discipline o cadastramento dos atos de admissão 
de pessoal no sistema e-Pessoal, a exemplo de check list estabelecendo o referido 
cadastramento como um dos procedimentos a serem realizados nos processos de 
admissão de pessoal efetuados pelo Departamento de Gestão de Pessoas e/ou Gerência 
de Administração de Pessoal. 
 
 
3.1.2 Gestão de Pessoas  

3.1.2.1 CONSTATAÇÃO 

 
Empregados da Eletrobras Distribuição - PI acumulando empregos/cargos 
inacumuláveis e/ou cuja jornada de trabalho total é igual ou superior a oitenta 
horas semanais. 
 
Fato 

 
Para verificar a consistência dos controles internos da Eletrobras Distribuição – PI para 
identificar e tratar as acumulações indevidas de cargos, empregos ou funções na 
administração pública por parte de seus empregados, solicitou-se à UPC a relação dos 
empregados que acumulam legalmente cargos, empregos ou funções públicas. Contudo, 
a empresa não apresentou a referida relação, informando que não dispunha de tal 
informação. 
 
Após cruzamento entre os dados cadastrais de uma amostra de cem empregados da 
Eletrobras Distribuição – PI e dados constantes de Sistema Corporativo da CGU, bem 
como após análise dos respectivos dossiês funcionais e contratos de trabalho, a equipe de 
auditoria identificou que os empregados listados no quadro a seguir possuem outros 
vínculos de cargos e/ou empregos na administração pública: 
 

Quadro – Empregados da Eletrobras Distribuição – PI que apresentam outro(s) vínculo(s) de cargo(s) 

ativo(s) na Administração Pública. 

CPF Situação Funcional na 
Eletrobras Distribuição – 

PI 

Situação Funcional na Administração 
Pública 

Carga 
Horária 
Semanal 

Total Cargo/Ocupaç
ão 

Carga 
Horária 
Semanal 

Órgão Cargo Carga 
Horária 
Semanal 

***.388.
183-** 

Profissional de 
Nível Médio 
Suporte/Suporte 
Administrativo 
 
 

40 horas Serviço 
Autônomo de 
Água e Esgoto 
de Timon/ 
06.429.229/000
1-22 

Auxiliar de 
Escritório 

40 horas 120 horas 

Secretaria de 
Educação do 
Estado do Piauí/ 
06.554.729/000
1-96 

Auxiliar de 
Escritório 

40 horas 
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Quadro – Empregados da Eletrobras Distribuição – PI que apresentam outro(s) vínculo(s) de cargo(s) 

ativo(s) na Administração Pública. 

CPF Situação Funcional na 
Eletrobras Distribuição – 

PI 

Situação Funcional na Administração 
Pública 

Carga 
Horária 
Semanal 

Total Cargo/Ocupaç
ão 

Carga 
Horária 
Semanal 

Órgão Cargo Carga 
Horária 
Semanal 

***.057.
753-** 

Profissional de 
Nível 
Fundamental/Le
iturista 

40 horas Município de 
Piripiri/ 
06.553.861/000
4-26 

Vigia 44 horas 84 horas 

***.352.
263-** 

Profissional de 
Nível 
Fundamental/El
etricista 
Auxiliar 

40 horas Município de 
São Felix do 
Piauí/ 
06.554.968/000
1-46 

Digitador 44 horas 84 horas 

***.775.
993-** 

Profissional de 
Nível Médio 
Suporte/Eletrici
sta Motorista 

40 horas Secretaria de 
Educação do 
Estado do Piauí/ 
06.554.729/000
1-96 

Vigilante 40 horas 80 horas 

***.425.
293-** 

Profissional de 
Nível Médio 
Suporte/Eletrici
sta Motorista 

40 horas Secretaria 
Municipal de 
Saúde de 
Esperantina/ 
04.266.498/000
1-90 

Agente de 
Endemias 

40 horas 80 horas 

***.728.
151-** 

Profissional de 
Nível 
Superior/Estatíst
ico 

40 horas Universidade 
Estadual do 
Piauí – Uespi/ 
07.471.758/000
1-57 

Professor 40 horas 80 horas 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais – Rais, Cadastro Nacional de Informações Sociais – Cnis 
e Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – Siape, em 04 de julho de 2017; Dossiês 
Funcionais e Contratos de Trabalho dos empregados constantes da amostra. 

 
Da análise dos dados expostos no quadro acima, verifica-se que: 
 
a) Cinco empregados acumulam dois ou mais cargos públicos inacumuláveis, pois estão 
em desacordo com as hipóteses de acumulação previstas no art. 37, XVI, da Constituição 
Federal; e 
b) O somatório das jornadas semanais de todos os empregados supramencionados é igual 
ou superior a oitenta horas. 
 
Tais fatos contrariam o disposto na norma DG-GP-01/N-001, aprovada pela Resolução 
nº 112/2016, de 02 de agosto de 2016, cujos itens 5.2.1.1 e 5.2.1.2 estabelecem que não 
é permitido aos empregados da Eletrobras Distribuição – PI a acumulação de cargos, 
empregos ou funções públicas, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, 
sendo que, nesses casos, a acumulação fica condicionada à comprovação de 
compatibilidade de horário, não conflitante com o horário de trabalho na UPC. 
 
Ademais, segundo o estabelecido no Parecer Vinculante AGU nº GQ-145, é ilícita a 
acumulação de dois cargos ou empregos de que decorra a sujeição do empregado a 
regimes de trabalho que perfaçam o total de oitenta horas semanais, pois não se considera 
atendido, em tais casos, o requisito da compatibilidade de horários. 
  
##/Fato## 

Causa 
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A Gerente do Departamento de Gestão de Pessoas, responsável por gerenciar os processos 
e atividades referentes à administração de pessoal e outras atividades vinculadas à gestão 
de pessoas, de acordo com o Manual de Organização, não instituiu controles internos 
administrativos para a verificação periódica de possível acumulação de cargos, empregos 
e funções inacumuláveis e/ou com incompatibilidade de carga horária e/ou de turnos de 
trabalho, pelos empregados da empresa. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio da Carta DG nº 027/2017, de 11 de agosto de 2017, o Assistente da Diretoria de 
Gestão apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Para atendimento destes itens, juntamos, em meio magnético, 26 declarações de 
concursados que ao assumirem emprego na Eletrobras Distribuição Piauí declararam não 
exercer cargo/função em qualquer das esferas da administração pública. Quanto aos 
demais, juntamos provocação formal feita pelo Gerente de Gestão de Pessoas e 
endereçada a cada um deles, com respectivas resposta (sic), para apreciação dessa CGU”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Por meio do Memorando DGP nº 402/2017, de 07 de agosto de 2017, o Gerente do 
Departamento de Gestão de Pessoas solicitou ao empregado de CPF nº ***.728.151-** 
que apresentasse esclarecimentos acerca da sua situação funcional na Uespi. A resposta 
do empregado, contudo, não foi apresentada à equipe de auditoria. 
 
Quanto aos demais empregados, o gestor apenas disponibilizou as declarações de não 
acumulação de cargo, função ou emprego na administração pública que os mesmos 
apresentaram no momento da sua admissão na Eletrobras Distribuição – PI, às quais, vale 
ressaltar, a equipe de auditoria já havia tido acesso quando da análise dos dossiês 
funcionais dos referidos empregados. Não foram disponibilizados, entretanto, 
documentos comprovando o desligamento dos empregados de CPF nºs ***.388.183-**, 
***.057.753-**, ***.352.263-**, ***.775.993-** e ***.425.293-** do(s) outro(s) 
vínculo(s) de emprego(s) e/ou cargo(s) detectado(s) pela equipe de auditoria, a exemplo 
de portarias de exoneração de cargo/emprego. 
 
Vale ressaltar que a acumulação indevida de cargos pode acarretar prejuízos financeiros 
e/ou operacionais à Eletrobras Distribuição – PI, pois, empregados que acumulam cargos 
inacumuláveis e/ou com incompatibilidade de carga horária e/ou de turnos de trabalho 
podem deixar de exercer as atribuições para as quais foram contratados ou exercê-las de 
maneira deficiente, apesar de receberem integralmente os respectivos rendimentos. A 
inexistência de controles internos para a verificação periódica de acumulação indevida de 
cargos impede que a UPC identifique tais situações e adote as providências dispostas na 
norma DG-GP-01/N-001. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Em relação aos empregados de CPF nºs ***.388.183-**, ***.057.753-
**, ***.352.263-**, ***.775.993-** e ***.425.293-**, disponibilizar documentos 
comprovando o seu desligamento do(s) outro(s) vínculo(s) de emprego(s) e/ou cargo(s) 
detectado(s) pela equipe de auditoria ou a rescisão dos seus contratos de trabalho com a 
Eletrobras Distribuição - PI. 
 
Recomendação 2: Em relação ao empregado de CPF nº ***.728.151-**, disponibilizar 
documentos comprovando o seu desligamento da Uespi ou a rescisão do seu contrato de 
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trabalho com a Eletrobras Distribuição - PI, ou documentos comprovando a 
compatibilidade de horário entre as atividades desenvolvidas nas duas entidades. 
 
Recomendação 3: Elaborar e implementar controles internos administrativos para a 
verificação periódica de possível acumulação de cargos, empregos e funções 
inacumuláveis e/ou com incompatibilidade de carga horária e/ou de turnos de trabalho, 
pelos empregados da empresa, tais como o estabelecimento de rotinas, manuais, entre 
outros. 
 
 
3.1.3 QUANTITATIVO DE PESSOAL                        

3.1.3.1 INFORMAÇÃO 

 
A Eletrobras Distribuição - PI tem promovido medidas para a substituição de 
trabalhadores terceirizados em situação irregular. 
 
Fato 

 
Para verificar se havia trabalhadores terceirizados em situação irregular na Eletrobras 
Distribuição – PI, e se os mesmos foram substituídos por empregados efetivos, mediante 
regular concurso público, solicitou-se à UPC a apresentação de documentos e 
informações. 
 
Das análises efetuadas, verificou-se que a Eletrobras Distribuição – PI firmou Termo de 
Ajuste de Conduta – TAC com o Ministério Público do Trabalho da 22ª Região, em 13 
de maio de 2008, o qual foi homologado judicialmente nos autos do Processo nº 0501400-
70.2005.5.22.0004, com o objetivo de cessar a terceirização de mão-de-obra nas 
atividades finalísticas da empresa. 
 
Conforme a cláusula primeira do referido TAC, a UPC não poderia mais terceirizar a 
execução de quaisquer serviços inseridos em sua atividade-fim, especialmente os 
seguintes: manutenção preventiva e corretiva da rede de energia, manutenção corretiva 
de emergência (plantão), manutenção de rede de distribuição de energia elétrica, 
manutenção de redes elétricas energizadas, ligação, suspensão e religação do 
fornecimento de energia elétrica, retirada de ligações clandestinas, operação de 
subestação, leitura de medidores, entrega de contas em unidades consumidoras e 
atendimento comercial. Na cláusula segunda consta que a empresa teria que dispensar 
todos os trabalhadores terceirizados que prestavam os serviços mencionados na cláusula 
primeira, no total de 897 trabalhadores, conforme o seguinte cronograma: 
 
a) 20% do total de terceirizados até 31 de dezembro de 2008; 
b) 25% do total de terceirizados até 30 de junho de 2009; 
c) 25% do total de terceirizados até 31 de dezembro de 2009; e 
d) 30% do total de terceirizados até 31 de dezembro de 2010. 
 
Por fim, a UPC assumiu a obrigação de contratar empregados para seu quadro de pessoal 
efetivo, por meio de concurso público, para suprir a carência de mão-de-obra decorrente 
da eliminação dos serviços terceirizados. Entretanto, a empresa não conseguiu cumprir as 
obrigações assumidas dentro do cronograma estabelecido no TAC. 
 
Durante audiência realizada em 25 de abril de 2013, e considerando que a UPC 
comprovou a contratação de empresa para realização de concurso público, ficou acordado 
com o Ministério Público do Trabalho da 22ª Região que seria concedido prazo de 120 
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dias para a realização e conclusão do concurso público, bem como prazo de 150 dias para 
convocação e treinamento dos aprovados no referido concurso. Assim, a Eletrobras 
Distribuição – PI promoveu dois concursos públicos, regidos pelos editais nº 001/2014 e 
nº 002/2014, para a contratação de empregados para seu quadro de pessoal efetivo. 
Mesmo tendo adotado tais medidas, a empresa não conseguiu cumprir as obrigações 
assumidas no TAC.  
 
Após entendimentos mantidos extrajudicialmente, a UPC e o Ministério Público do 
Trabalho da 22ª Região chegaram a uma nova composição quanto aos prazos para 
cumprimento das obrigações assumidas pela empresa. Dessa forma, firmou-se um aditivo 
ao TAC, em 19 de novembro de 2015, no qual a Eletrobras Distribuição – PI 
comprometeu-se a admitir todos os candidatos aprovados no concurso público regido pelo 
edital nº 001/2014, inclusive em cadastro de reserva, para os cargos de Leiturista, 
Eletricista Motorista e Eletricista Auxiliar, até o final do exercício de 2016. O referido 
aditivo estabeleceu ainda que todos os contratos de terceirização de serviços inseridos nas 
atividades finalísticas da UPC deveriam ser rescindidos até 30 de janeiro de 2017, porém, 
a UPC poderia contratar empresas especializadas na prestação de serviço de recuperação 
de receitas, em caráter temporário e durante o período estritamente necessário ao 
atingimento das metas mínimas estabelecidas pela ANEEL. 
 
Segundo informações repassadas por meio do Memorando DG nº 020/2017, de 14 de 
julho de 2017, verificou-se que, entre 12 de janeiro de 2015 e 25 de outubro de 2016, a 
Eletrobras Distribuição – PI admitiu 762 candidatos aprovados nos concursos públicos 
regidos pelos editais nº 001/2014 e nº 002/2014, para os cargos de Leiturista, Eletricista 
Motorista, Eletricista Auxiliar e Eletrotécnico, sendo que desse total, 680 candidatos 
foram admitidos no exercício de 2016.  
 
Contudo, o quantitativo de empregados admitidos não foi suficiente para substituir 
integralmente os trabalhadores terceirizados que atuavam nas atividades finalísticas da 
empresa, pois, segundo o gestor, “O cadastro de reserva do concurso era suficiente para 

suprir as vagas existentes, mas as desistências no ato da admissão assim como os pedidos 

de demissão por vários motivos, inclusive aprovação em outros concursos fizeram com 

que o cadastro torna-se (sic) insuficiente para substituir os terceirizados nos cargos de 

eletricistas e leituristas”. No quadro a seguir, apresenta-se a quantidade de trabalhadores 
terceirizados remanescentes na Eletrobras Distribuição – PI ao final do exercício de 2016: 
 

Quadro – Quantidade de trabalhadores terceirizados atuando nas atividades finalísticas da Eletrobras 

Distribuição – PI, durante o exercício de 2016. 

Quantidade Inicial de 
Terceirizados 

Quantidade de Terceirizados em 
01/01/2016 

Quantidade de Terceirizados 
em 31/12/2016 

1.129 A UPC não soube informar 386 
Fonte: Memorando DG nº 020/2017, de 14 de julho de 2017, e planilhas anexas. 

 
A equipe de auditoria verificou que a Eletrobras Distribuição – PI encaminhou 
manifestação ao Ministério Público do Trabalho da 22ª Região, informando que seria 
necessária a realização de mais um concurso público para a contratação de pessoal para 
os cargos de Leiturista, Eletricista Motorista e Eletricista Auxiliar, uma vez que o número 
de candidatos aprovados no último certame não era suficiente para cumprir a obrigação 
prevista no último acordo firmado nos autos, qual seja, cessar integralmente a 
terceirização de serviços inseridos em suas atividades finalísticas, incluindo os 
executados por eletricistas e leituristas. Assim, firmou-se um novo aditivo ao TAC, em 
21 de dezembro de 2016, no qual a Eletrobras Distribuição – PI assumiu a obrigação de: 
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a) Admitir, até 31 de março de 2017, 100% de todos os candidatos aprovados, inclusive 
em cadastro de reserva, para os cargos de Leiturista, Eletricista Motorista e Eletricista 
Auxiliar nos últimos concursos públicos realizados e com prazos ainda válidos; 
b) Nomear e admitir, até 31 de dezembro de 2017, os candidatos aprovados, inclusive em 
cadastro de reserva, para os cargos de Leiturista, Eletricista Motorista e Eletricista 
Auxiliar em concurso público a ser realizado e concluído em 2017, em quantidade 
suficiente para substituir todos os terceirizados nessas atividades; e 
c) Rescindir, até 30 de janeiro de 2018, todos os contratos de terceirização de serviços 
inseridos em suas atividades finalísticas. 
 
O referido aditivo estabeleceu ainda que a UPC pode contratar empresas especializadas 
na prestação de serviço de recuperação de receitas, em caráter temporário e durante o 
período estritamente necessário ao atingimento das metas mínimas estabelecidas pela 
ANEEL. 
 
Em 20 de abril de 2017, o Departamento de Gestão de Pessoas emitiu Nota Técnica para 
subsidiar a Assessoria Jurídica quanto ao cumprimento do TAC firmado com o Ministério 
Público do Trabalho e respectivo aditivo homologado em 21 de dezembro de 2016. Nesse 
documento consta que a UPC convocou todos os candidatos constantes do cadastro de 
reserva do concurso regido pelo edital nº 002/2014, aprovados para os cargos de 
Leiturista, Eletricista Motorista e Eletricista Auxiliar, para darem início aos seus 
processos admissionais, por meio dos Editais de Convocação 20 e 21, publicados no 
Diário Oficial da União, Seção 3, de 15 de março de 2017.  
 
Posteriormente, em 31 de março de 2017, os candidatos habilitados para admissão foram 
convocados para a assinatura dos seus respectivos contratos de trabalho, data a partir da 
qual passaram a ser empregados da empresa. Dessa forma, a Eletrobras Distribuição – PI 
deu cumprimento à cláusula primeira do aditivo supramencionado, qual seja, admitir, até 
31 de março de 2017, todos os candidatos aprovados para os cargos de Leiturista, 
Eletricista Motorista e Eletricista Auxiliar no último concurso público realizado e com 
prazo ainda válido. 
  
##/Fato## 

3.2 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

3.2.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

3.2.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Regularidade dos processos de cessão e requisição de pessoal. 
 
Fato 

 
No exercício de 2016, a Eletrobras Distribuição – PI cedeu dez empregados para outras 
entidades, na forma indicada a seguir: 
 
a) Cessões com ônus para a empresa: foram cedidos quatro empregados para o Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Piauí – SINTEPI, para o exercício 
de mandatos de diretores e delegados sindicais, conforme previsto na cláusula 21ª do 
Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2018; 
b) Cessões sem ônus para a empresa: foram cedidos um empregado à Amazonas 
Distribuidora de Energia S.A., duas empregadas à Eletrobras Holding, um empregado à 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF e dois empregados ao Governo do 
Estado do Piauí. Das análises efetuadas, verificou-se que todas as cessões tiveram suas 
prorrogações autorizadas por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 080/2016, 
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mediante solicitação dos órgãos cessionários. Verificou-se também que os órgãos 
cessionários realizaram todos os ressarcimentos referentes ao pagamento do pessoal 
cedido pela Eletrobras Distribuição – PI no exercício de 2016. 
 
No que tange ao pessoal requisitado, a Eletrobras Distribuição – PI contou com seis 
empregados disponibilizados pelas seguintes empresas: dois empregados da Eletrobras 
Distribuição Amazonas, dois empregados da Eletrobras Distribuição Rondônia, um 
empregado da Eletrobras Distribuição Alagoas e uma empregada da Eletrobras 
Eletronorte. 
  
##/Fato## 

3.2.1.2 CONSTATAÇÃO 

 
Falhas no credenciamento de empregados para executar atividades ou operações 
perigosas. 
 
Fato 

 
Com a finalidade de avaliar a gestão de pessoas da Eletrobras Distribuição – PI, no que 
diz respeito à observância da legislação aplicável à remuneração de pessoal, efetuou-se 
análise da folha de pagamento de vinte empregados da UPC, selecionados por meio de 
amostragem aleatória não-probabilística, referente aos meses de janeiro a dezembro de 
2016. Das análises efetuadas, constataram-se falhas no credenciamento de empregados 
para executar atividades ou operações perigosas. 
 
Segundo a norma DG-GP-02/N-004, aprovada pela Resolução nº 002/2017, de 03 de 
janeiro de 2017, que estabelece as diretrizes para a concessão de credenciamento para 
executar atividades ou operações perigosas e para o pagamento de adicional de 
periculosidade para os empregados das Empresas de Distribuição da Eletrobras, a 
Autorização (Credenciamento) para Executar Atividades e Operações Perigosas em 
Áreas de Risco é o processo que permite o exercício das atividades e operações perigosas 
com energia elétrica ou com inflamável, do trabalho em altura ou do trabalho em espaços 
confinados, a serem desenvolvidos pelo empregado em área de risco com inflamáveis ou 
com energia elétrica do SEP, de acordo com Anexos 2 e 4 da Norma Regulamentadora nº 
16 do Ministério do Trabalho.  
 
De acordo com o item 5.1.1 da referida norma, a Diretoria Executiva da empresa deve 
aprovar o recadastramento anual dos empregados Autorizados (Credenciados), para 
confirmar as atividades e operações perigosas e os acessos às áreas de risco com 
inflamáveis ou com energia elétrica, compatibilizando com os laudos técnicos de 
periculosidade.  
 
Dos exames efetuados, verificou-se que quinze empregados receberam o adicional de 
periculosidade no exercício de 2016. Contudo, apesar de formalmente solicitados pela 
equipe de auditoria, a UPC não apresentou os documentos referentes ao recadastramento 
anual de onze empregados Autorizados (Credenciados), identificados no quadro a seguir, 
contrariando as disposições da norma DG-GP-02/N-004: 
 

Quadro – Empregados credenciados cujos documentos de recadastramento anual não foram 

disponibilizados. 

CPF do 
Empregado 

Cargo Ocupação Data do Último 
Formulário de 

Credenciamento 
***.405.263-** Profissional de Nível Médio 

Operacional 
Eletrotécnica 22/01/2014 
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Quadro – Empregados credenciados cujos documentos de recadastramento anual não foram 

disponibilizados. 

CPF do 
Empregado 

Cargo Ocupação Data do Último 
Formulário de 

Credenciamento 
***.288.123-** Profissional de Nível 

Fundamental 
Eletricista 31/03/2014 

***.659.433-** Profissional de Nível 
Fundamental 

Eletricista de Linha 
Energizada 

10/01/2014 

***.829.343-** Profissional de Nível Superior Engenheiro Eletricista 24/06/2014 
***.203.713-** Profissional de Nível Superior Assistente 

Administrativo 
06/11/2014 

***.701.653-** Profissional de Nível 
Fundamental 

Eletricista 10/01/2014 

***.291.483-** Profissional de Nível Médio 
Operacional 

Eletrotécnico 10/01/2014 

***.306.063-** Profissional de Nível 
Fundamental 

Operador de Subestação 24/01/2014 

***.106.523-** Profissional de Nível Médio 
Operacional 

Técnico Eletrônico 20/02/2014 

***.469.473-** Profissional de Nível Superior Engenheiro Eletricista 05/10/2015 
***.335.823-** Profissional de Nível Superior Engenheiro Eletricista 24/02/2011 
Fonte: Folha de pagamento dos empregados, referente ao exercício 2016; formulários de 
Credenciamento disponibilizados pela Eletrobras Distribuição – PI. 

 
Além disso, o formulário de Credenciamento que embasou o pagamento de adicional de 
periculosidade para a empregada de CPF nº ***.375.013-** (Profissional de Nível Médio 
Suporte/Eletricista Motorista), durante o exercício de 2016, não foi disponibilizado. A 
UPC, entretanto, apresentou à equipe de auditoria o novo formulário de credenciamento 
da referida empregada, datado de 14 de junho de 2017, efetuado após a elaboração dos 
laudos técnicos de áreas de risco. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
O Diretor de Gestão, responsável por planejar, orientar, supervisionar, coordenar e 
controlar as atividades referentes a gestão de pessoas e segurança e medicina do trabalho, 
bem como por estabelecer as políticas empresariais referentes às atividades de gestão, 
distribuindo as responsabilidades de execução nos Departamentos e áreas concernentes, 
não estabeleceu na norma DG-GP-02/N-004 os procedimentos que devem ser realizados 
para efetivar o recadastramento anual dos empregados credenciados para executar 
atividades ou operações perigosas, tampouco os setores da empresa responsáveis pela 
execução dos mesmos, antes de submetê-lo à aprovação da Diretoria Executiva da 
empresa. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio da Carta DG nº 026/2017, de 11 de agosto de 2017, o Assistente da Diretoria de 
Gestão apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Em relação ao recadastramento anual, a empresa não o praticava. Ele era praticado 
quando um empregado habilitado para exercer atividade de risco em uma determinada 
área era transferido ou outro motivo que o levasse ao descredenciamento, como a 
inabilitação temporária por problemas de saúde.  
 
Para justificar o não recadastramento anual, juntamos aqui extrato da Resolução 
002/2017, de 03/01/2017, que aprovou a versão 3 da norma de periculosidade. Nele pode 
se observar uma incongruência no texto da norma anterior que assim dizia: “Aprovar o 
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recadastramento anual dos empregados autorizados por tempo indeterminado...” Ora, se 
o tempo era indeterminado como iriam as áreas envolvidas fazer recadastramento anual? 
 
Identificada essa falha, a Diretoria aprovou, em janeiro do corrente ano, a versão 3 da 
norma onde, no “DE” “PARA”, posto na Resolução identifica-se claramente a supressão 
do termo “tempo indeterminado”. 
 
Por fim, em consequência da retificação do item acima, na norma em 2017, o SESMT 
está se reorganizando para cumpri-lo, já que com a primarização das atividades fim, até 
então terceirizadas, os credenciados em periculosidade saltaram de 700 no início do ano 
de 2016 para quase 1.200 hoje”.  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
O gestor confirmou que, de fato, o recadastramento anual dos empregados credenciados, 
previsto no item 5.1.1 da norma DG-GP-02/N-004, não era realizado, pois, segundo ele, 
não fazia sentido realizar anualmente o recadastramento de empregados credenciados por 
tempo indeterminado. 
 
O item 5.1.1 da versão anterior da referida norma dispunha o seguinte: “Aprovar o 

recadastramento anual dos empregados Autorizados (Credenciados) por tempo 

indeterminado, com vistas a confirmar as atividades de risco e acessos às áreas de risco, 

compatibilizando com os Laudos Periciais de Periculosidade”. 
 
Da análise do texto supracitado, verifica-se que o objetivo do recadastramento em questão 
não era renovar o período de credenciamento dos empregados, mas sim, confirmar se os 
empregados credenciados ainda estariam executando atividades perigosas e/ou em áreas 
de risco, e, portanto, fazendo jus ao recebimento do adicional de periculosidade.  
 
Por esse motivo, o texto da norma DG-GP-02/N-004 sofreu as seguintes alterações: 
 
“5. Responsabilidades 

 

5.1. Diretoria Executiva 

 

5.1.1. Aprovar o recadastramento anual dos empregados Autorizados (Credenciados), 

com vistas a confirmar as atividades e operações perigosas e os acessos às áreas de risco 

com inflamáveis ou com energia elétrica, compatibilizando com os Laudos Técnicos de 

Periculosidade. 

 

[...] 

 

6. Diretrizes 

 

[...] 

 

6.2. Autorização (Credenciamento) 

 

[..] 

 

6.2.15. Após aprovação do recadastramento anual pela Diretoria Executiva, cada 

diretoria enviará à Diretoria de Gestão a listagem de empregados que continuam 

atuando em áreas de risco”. 
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Dessa forma, os empregados credenciados, seja por tempo determinado ou 
indeterminado, devem ter seu recadastramento anual realizado e submetido à aprovação 
pela Diretoria Executiva da empresa. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adotar providências para atualização da norma DG-GP-02/N-004, de 
modo a estabelecer os procedimentos necessários para efetivar o recadastramento anual 
dos empregados credenciados para executar atividades ou operações perigosas, bem 
como os setores da empresa responsáveis pela execução dos mesmos, previamente à 
aprovação da Diretoria Executiva da empresa. 
 
 
4 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

4.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

4.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

4.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Regularidade na formalização de processos licitatórios realizados no exercício de 
2016. 
 
Fato 

 
Com o objetivo de verificar a regularidade dos processos licitatórios realizados pela 
Eletrobras Distribuição - PI no exercício de 2016, foram selecionados para análise os 
processos licitatórios listados no quadro a seguir: 
 

Nº do 
Proc. 

Nº Licit. Objeto 
Valor 

Estimado R$ 
(A) 

Valor 
Licitado R$ 

(B) 

B/A 
(%) 

7071/16 
Conc. nº 
02/16 

Construção da obra de Linha de 
Distribuição 69kv Bom Jesus II SPT 
(Lote 1) extensão 6 km e Gilbués IISPT 
(Lote 2) extensão 9 km.  

4.612.136,71 4.515.220,81 97,89 

2741/16 
Preg.Elet. 
– SRP nº 
01/16 

Sist. de Reg. de Preços -SRP para 
futuras aquisições de material de 
consumo, destinados ao 
reabastecimento dos estoques da 
Eletrobras Distribuição - PI – dividido 
em 04 Lotes. 

639.176,40 405.730,00 63,47 

2743/16 
Preg.Elet. 
– SRP nº 
02/16 

Sist. de Reg. de Preços para futuras 
aquisições de material impresso para 
atender as necessidades da Eletrobras 
Distribuição - PI – dividido em 02 
Lotes 

158.659,00 82.450,00 51,96 

7144/16 
Preg. Elet. 
– SRP nº 
08/16 

Sist. de Reg. de Preços realizado de 
forma integrada para futuras aquisições 
de equipamento de proteção individual, 
coletivo e de acessórios para as 
empresas de distribuição da Eletrobras. 
Divididos em 18 Lotes. 

21.713.907,31 9.969.512,21 45,91 

7188/16 
Preg. Elet. 
– SRP nº 
09/16 

Sist. de Reg. de Preços para aquisição 
de tablets para atender ao sistema de 
despacho de ordem de serviço das áreas 
operacional e comercial. Divididos em 
dois lotes: Lote 1 – Aquisição de 50 
tablets para atender ME e EPP conf. 
Art. 8º do Decreto nº 8.538/2015 de 
06/10/2015 que destina 10% para ME e 

612.875,00 461.155, 00 75,24 
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EPP; e Lote 2 – Aquisição de 450 
tablets. 

17469/16 
Preg. Elet. 
– SRP nº 
30/16 

Sist. de Reg. de Preços para eventual 
contratação de empresa para prestação 
de serviço de gerenciamento 
informatizado de abastecimento através 
do uso de tecnologia de cartões 
chipados/tarja magnética, paralelamente 
com credenciamento de postos de 
combustível no âmbito de todo o Estado 
do Piauí em regime de consignação. 

4.000.000,00 3.895.600,00 97,39 

  Total  31.736754,42 19.329.668,02  
Fonte: Planilha com a listagem de processos licitatórios realizados em 2016, encaminhada pela Auditoria 
Interna da Eletrobras Distribuição - PI, por meio de e-mail datado de 28 de junho de 2017. 
 
Das análises efetuadas nos processos licitatórios relacionados no quadro, verificou-se o 
que segue: 
 
1. Da necessidade/Motivação da aquisição do objeto 
 
1.1. Os processos licitatórios foram devidamente autuados e numerados todas as suas 
páginas; 
1.2. Nas aquisições de compras, serviços e obras, observou que a natureza dos objetos 
licitados guarda relação com o objetivo/finalidade dos programas de investimento e 
custeio da empresa, são compatíveis com as atividades das áreas requisitantes, bem como 
as quantidades e especificações dos mesmos foram fundamentados por meio de notas 
técnicas, projetos básicos e termos de referência;  
 
2. Parte construtiva do Instrumento Convocatório 
 
2.1. Nos processos licitatórios analisados foram formalizados com a seguinte 
documentação: 
 

• Requisição de Material e Serviços; 
• Nota técnica; 
• Termo de Abertura do Processo de Aquisição que autoriza a instauração do 

procedimento licitatório assinado pela autoridade com competências e 
atribuições estabelecidas nos manuais e normas da empresa; 

• Resoluções e portarias de designação dos membros da Comissão 
Permanente de Licitação -CPL e pregoeiros com a equipe de apoio; 

• Edital; 
• Projeto Básico com todas as partes, desenhos, especificações e outros 

anexos no caso da Concorrência nº 02/2016 – Obras e Serviços de 
Engenharia; 

• Termos de Referência no caso de pregão eletrônico; 
• Orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços unitários; 
• Minuta da Ata de Registro de Preços no caso de Pregão Eletrônico – SRP; 
• Minuta do contrato a ser firmado entre a Eletrobras Distribuição - PI e o 

licitante vencedor; 
• Especificações complementares e normas de execução no caso de obras e 

serviços de engenharia; 
• Parecer Jurídico; e 
• Extrato do aviso de licitação publicado no DOU, nos jornais da região, aviso 

no mural e site da empresa; 
 
2.2. Não há inclusão nos editais analisados de itens vedados pelo art. 7º da Lei 8.666/93; 
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2.3. Constam nos editais analisados cláusulas/itens que estabelecem prazos e condições 
para execução do contrato e a entrega do objeto da licitação; 
2.4. Estão definidas nos editais as sanções para o caso de inadimplemento do objeto 
contrato; 
2.5. Os editais disponibilizam aos interessados dados quanto aos locais, horários e 
códigos de acesso dos meios de comunicação à distância, para fornecimento de 
informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto. 
 
3. Análise da modalidade utilizada 
 
As modalidades escolhidas pela UPC, concorrência, no caso de obras e serviços de 
engenharia, e pregão eletrônico para bens e serviços comuns, foram adequadas.  
 
4. Condições de participação na licitação 
 
Em relação às exigências estabelecidas nos processos licitatórios analisados quanto à 
habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica, qualificação 
econômico-financeira e cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, a UPC, limitou-se ao que é permitido na Lei nº 8.666/93. Constam 
nos autos dos processos todos os documentos comprovando os requisitos de habilitação 
 
Cabe destacar que está previsto, nos editais, para microempresas e empresas de pequeno 
porte, a possibilidade de regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa, caso ocorra alguma restrição à comprovação do prazo de dois dias úteis para 
regularização, cujo início corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
o vencedor do certame. Esse prazo de dois dias e não cinco dias, ocorreu em razão dos 
editais serem lançados em data anterior a data da alteração do § 1º do art. 43 da Lei 
Complementar nº 123/2006 pela Lei Complementar nº 155 de 27 de outubro de 2016, que 
reza: “Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual 

período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para 

pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeito de certidão negativa.” 
 
5. Critério de julgamento 
 
5.1. Os critérios para julgamento estabelecidos nos editais de licitação analisados contêm 
disposições claras e parâmetros objetivos. Não foi observado possibilidade de avaliações 
subjetivas que conduzissem ao direcionamento do processo licitatório e ofendesse o 
princípio do julgamento objetivo. Também não há critérios restritivos de julgamento de 
propostas.  
 
5.2. O tipo de critério utilizado para seleção das propostas foi o de menor preço, estando 
adequado aos objetos licitados.  
 
5.3. Foram previstos nos editais critérios de correção no caso de divergência entre o preço 
por algarismo e o preço por extenso e entre preço unitário e global. Todos os valores, 
preços e custos informados estão expressos em real. Também foi definido critério de 
julgamento diferenciado para micro e pequenas empresas, conforme previsto nos artigos 
44 e 49 da lei Complementar nº 123/2006; 
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6. Análise da Aceitabilidade das Propostas e dos Aspectos Referentes ao Pagamento 
 
6.1. Os critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global, bem como o de reajuste 
previsto estão adequados e em conformidade com a legislação aplicável; 
 
6.2. No caso da concorrência de obra e serviço de engenharia (Construção da LD 69 kV), 
observou-se que o pagamento das etapas definidas no cronograma físico-financeiro tem 
uma sequência lógica, a fim de evitar que se pague uma etapa sem que a anterior tenha 
sido concluída.  
 
6.3. Em relação às condições de pagamento, os editais estabelecem que: 
 

• Prazo de pagamento se dará até trinta dias corridos, contados a partir da data 
da apresentação da documentação de cobrança no serviço de protocolo da 
Eletrobras Distribuição - PI; 

• Na ocorrência de eventual atraso no pagamento, por culpa da Eletrobras 
Distribuição - PI, os valores em débito serão acrescidos de juros de mora ao 
dia, aplicados no período compreendido entre a data do vencimento e o dia 
do efetivo pagamento; e 

• Há cláusulas/itens nos editais de garantia contratual em conformidade com 
as modalidades previstas no art. 56 da Lei 8.666/93, bem como estão 
previstas as condições de recebimento do objeto da licitação. 

 
Após análise procedida nos processos licitatórios, verificou-se que suas páginas foram 
devidamente autuadas e numeradas, contendo toda a documentação atinentes à 
regularidade formal do processo. Concluiu-se que os mesmos atenderam às normas que 
regem as modalidades de concorrência e pregão. 
  
##/Fato## 

4.1.2 LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS                        

4.1.2.1 INFORMAÇÃO 

 
Utilização de diretrizes, critérios e princípios de sustentabilidade ambiental nas 
aquisições de bens e contratações de obras e serviços de engenharia. 
 
Fato 

 
Quanto à adoção de critérios e práticas de sustentabilidade ambiental pela Eletrobras 
Distribuição - PI, buscou-se verificar a utilização de diretrizes, critérios e princípios de 
sustentabilidade ambiental nas aquisições de bens e contratações de obras e serviços; a 
existência de Plano de Gestão de Logística Sustentável formalizado, publicado e 
implementado; bem como a implementação de iniciativas de capacitação relativas ao 
tema sustentabilidade para os servidores que atuam na área de compras e contratações. 
 
É importante frisar que Eletrobras Distribuição - PI, por ser uma empresa de economia 
mista não dependente, não está sujeita à Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1/2010, 
que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 
contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional e dá outras providências; e nem à Portaria SLTI-MP n° 2/2010, que dispõe 
sobre as especificações padrão de bens de Tecnologia da Informação no âmbito da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências, 
tendo em vista que não integra o Sistema de Administração dos Recursos de Informação 
e Informática (SISP). 
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A UPC possui a Gerência de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental – 
PRRS, subordinada à Presidência, para dar suporte aos processos de licenciamento a 
empreendimentos da empresa que possam causar impactos ambientais, junto aos órgãos 
competentes. 
 
A empresa elaborou o Relatório de Responsabilidade Socioambiental e Econômico-
Financeiro - 2016, no qual relata que a gestão ambiental é considerada eixo estratégico e 
um dos pilares da sustentabilidade. Tal compromisso está evidenciado na Política 
Ambiental das Empresas Eletrobras versão 3.0, aprovada em 2016. Com isso, a empresa 
visa à mitigação de riscos ambientais e à proteção da biodiversidade (item 6 – Dimensão 
Ambiental). 
 
Das análises efetuadas em seis processos licitatórios e quatro contratações diretas (duas 
dispensas e duas inexigibilidades) realizados pela Eletrobras Distribuição - PI no 
exercício de 2016, observou-se que foram incluídos nos projetos básicos e termos de 
referência cláusulas/itens de sustentabilidades padronizadas como: 
 

• O uso racional das fontes renováveis e eficiência energética e hídrica na 
relação contratual deverão ser fielmente observados; e  

• A contratada deverá fornecer, preferencialmente, veículos movidos a 
combustíveis menos poluentes (flex, diesel S-50, etc.). 

 
A Companhia realiza as licitações para a contratação de obras de subestações e linhas de 
alta e média tensão com as licenças ambientais. 
 
Verificou-se que consta no Edital da Concorrência nº 02/2016, cujo objeto é a construção 
das linhas de distribuição em 69kv em Bom Jesus (Lote 1) e em Gilbués (Lote 2), o Anexo 
5 – Ações Ambientais para Implantação de Linhas. O Anexo visa à prevenção e mitigação 
dos impactos sobre o meio ambiente e à saúde e segurança dos colaboradores das 
Empresas de Distribuição de Energia da Eletrobras e da população local, bem como a 
melhoria da gestão ambiental. Também se observou que, na compra de material de 
consumo (Pregão Eletrônico nº 01/2016), a UPC deu preferência por copos descartáveis.  
 
Cabe destacar que a Eletrobras Distribuição - PI mantém a prática de sustentabilidade 
ambiental por meio do Projeto de Logística Reversa. O Projeto consiste na reutilização 
dos componentes dos medidores de energia obsoletos, podendo ser utilizados na 
fabricação de novos produtos e equipamentos, evitando assim à extração de recursos 
naturais e prolongando a vida útil de metais, plásticos e vidros. Esses bens inservíveis são 
destinados a empresas recicladoras de todo país, por meio de leilões. A UPC também 
adota a coleta seletiva de resíduos recicláveis descartáveis, separados por fonte geradora, 
para destinação as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, 
atendendo assim os objetivos, princípios e diretrizes da Política Ambiental, de 
Sustentabilidade, e Responsabilidade Social das Empresas da Eletrobras. 
 
##/Fato## 

4.1.2.2 CONSTATAÇÃO 

 
Não elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável - PLS e não previsão 
de curso para compras sustentáveis no Plano Anual de Capacitação de 2016. 
 
Fato 

 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
96 

Não obstante as ações de sustentabilidade já implementadas pela Eletrobras Distribuição 
- PI, constatou-se que ainda não foi elaborado o Plano de Gestão de Logística Sustentável 
– PLS, o qual estabelece práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de 
materiais e serviços no âmbito das compras e contratações sustentáveis, conforme 
determina a IN/SLTI/MP nº 10/2012. Verificou-se ainda que não foi instituída a comissão 
gestora do PLS. 
 
No que tange à promoção/estimulação da capacitação dos servidores que atuam na área 
de compras e contratações, constatou-se que não consta no Plano Anual de Capacitação, 
que prevê a relação dos cursos e treinamentos que seriam realizados em 2016, curso 
específico para compras sustentáveis, não obstante o curso de licitações e contrato ter sido 
previsto.  
 
A UPC apresentou o Certificado de 11 de novembro de 2014, de que o gerente da Área 
de Contratação e Serviços participou do curso sobre Contratações Públicas Sustentáveis 
oferecido pelo Ministério do Planejamento nos dias 30 e 31 de outubro de 2014. 
 
Diante do exposto, conclui-se que a legislação aplicável e as orientações dos órgãos de 
controle relativas à sustentabilidade ambiental não estão sendo totalmente adotadas pela 
Eletrobras Distribuição - PI. 
 
##/Fato## 

Causa 

 
A Gerente da Gerência de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental, 
responsável por elaborar planos de ação das não conformidades ambientais; propor e 
contribuir para a realização de ações de capacitação sobre sustentabilidade e meio 
ambiente; bem como observar e acompanhar a legislação ambiental, federal e estadual, 
com repercussão nas atividades da Empresa, de acordo com o Manual de Organização, 
não instituiu o Plano de Gestão de Logística Sustentável – PLS, bem como não incluiu 
no Plano Anual de Capacitação os cursos e treinamentos referentes às compras 
sustentáveis. 
 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Memorando DGT nº 048/2017 de 11 de setembro de 2017 a Unidade 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Item 4 da SA – Justificar a não elaboração do Plano de Gestão de Logística 

Sustentável – PLS: 

 

Não há Plano de Gestão de Logística Sustentável na EDPI. Entretanto, há uma política 

de contratações com viés sustentável, com cláusulas sustentáveis padronizadas em todos 

os modelos de Projetos Básicos e Termos de Referência, que alicerçam as minutas 

contratuais. Tais diretrizes foram firmadas em reunião envolvendo as áreas de 

contratações, sustentabilidade, licitação e jurídica (em anexo). Destaca-se ainda que há 

uma unidade organizacional formal na estrutura da EDPI, designada para gerir os 

trabalhos de natureza sustentável. 

 

Item 5 da SA – Informar se a CEPISA constitui Comissão Gestora do PLS: 

 

Não há Comissão Gestora do PLS haja vista a inexistência de PLS. Entretanto, há 03 

(três) colegiados formalmente designados relacionados à política sustentável: O Comitê 

Estratégico de Aquisições (responsável pelo planejamento das contratações), a Comissão 
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de Coleta Solidária (responsável pela destinação sustentável de resíduos não alienáveis), 

e a Comissão Especial de Fiscalização do Processo de Alienação (responsável pela 

condução dos trabalhos de destinação sustentável de bens inservíveis alienáveis).” 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A UPC reconhece que ainda não instituiu o Plano de Gestão de Logística Sustentável –
PLS e por conseguinte não foi criada a Comissão Gestora do PLS. Alega ainda que foram 
instituídos três colegiados relacionados à política sustentável, qual seja, o Comitê 
Estratégico de Aquisições (responsável pelo planejamento das contratações), a Comissão 
de Coleta Solidária (responsável pela destinação sustentável de resíduos não alienáveis), 
e a Comissão Especial de Fiscalização do Processo de Alienação (responsável pela 
condução dos trabalhos de destinação sustentável de bens inservíveis alienáveis.  
 
É importante ressaltar que a IN/SLTI/MP nº 10/2012 estabelece as regras para elaboração 
dos Planos de Gestão de Logística Sustentável - PLS, na Administração Pública Federal 
direta, autárquica, fundacional e nas empresas estatais dependentes. Devendo ser 
elaborado pela Unidade e aprovado pela autoridade competente.  
 
Por se tratar de ferramenta de planejamento, nos PLS são definidos os objetivos e 
responsabilidades, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e 
avaliação, que permite ao órgão ou entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e 
racionalização de gastos e processos na Administração Pública.  
 
Os PLS deverão conter no mínimo o que segue:  
 

• Atualização do inventário de bens e materiais do órgão ou entidade e 
identificação de similares de menor impacto ambiental para substituição; 

• Práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e 
serviços; 

• Responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano; e 
• Ações de divulgação, conscientização e capacitação. 

 
No que tange às práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e 
serviços deverão abranger, no mínimo, os seguintes temas: 
 

• Material de consumo compreendendo, pelo menos, papel para impressão, 
copos descartáveis e cartuchos para impressão; 

• Energia elétrica, água e esgoto, coleta seletiva; 
• Qualidade de vida no ambiente de trabalho; 
• Compras e contratações sustentáveis, compreendendo, pelo menos, obras, 

equipamentos, serviços de vigilância, de limpeza, de telefonia, de 
processamento de dados, de apoio administrativo e de manutenção predial; 
e 

• Deslocamento de pessoal, considerando todos os meios de transporte, com 
foco na redução de gastos e de emissões de substâncias poluentes. 

 
Em relação à Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável, segundo a 
IN/SLTI/MP nº 10/2012, deverá ser composta por no mínimo três servidores, designados 
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pelos respectivos titulares dos órgãos ou entidades, no prazo de trinta dias, a contar da 
publicação dessa Instrução Normativa.  Essa comissão terá a atribuição de elaborar, 
monitorar, avaliar e revisar os PLS. 
 
Diante do exposto, conclui-se que a adoção de critérios e práticas de sustentabilidade 
ambiental pela Eletrobras Distribuição - PI ainda é realizada de maneira insuficiente. 
 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Elaborar o Plano de Gestão de Logística Sustentável, bem como 
instituir a Comissão Gestora do PLS. 
 
Recomendação 2: Incluir no plano de capacitação anual da empresa a oferta de cursos de 
licitações sustentáveis para os empregados que atuam na área de gestão de compras e 
contratações. 
 
 
4.2 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

4.2.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

4.2.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Regularidade da dispensa em dois processos analisados - Atenderam às normas 
que regem essa modalidade de contratação direta. 
 
Fato 

 
De forma a verificar a regularidade nos processos de contratações e aquisições feitas por 
dispensa de licitação pela UPC em 2016, selecionou-se, por amostragem não 
probabilística, dois processos de dispensa, utilizando como critério de escolha a 
materialidade e criticidade da amostra.  
 
Nesse sentido, do valor total de R$ 4.878.629,20 contratado por dispensa no ano sob 
análise, foi analisado um montante de R$ 1.811.853,80, que corresponde a 33,04% do 
valor total. 
 
Mediante exame dos processos de dispensa de licitação selecionados, verificou-se o que 
segue: 
 
1 – Processo nº 9.242/2016 - Dispensa Licitação nº 10/2016, de 20 de abril de 2016 
 
A dispensa tem como objeto a contratação emergencial de escritório de advocacia para 
prestação de serviços jurídicos especializados na área cível, na forma estabelecida no art. 
1º, inciso I e II, da Lei nº 8.906/94, necessária ao patrocínio e defesa de ações judiciais e 
questões jurídicas e administrativas de interesse do contratante junto aos órgãos do poder 
judiciário em 1ª e 2ª instância, juizados especiais, TCU e todos os órgãos da administração 
pública no interesse dos direitos da contratante. 
 
Da análise procedida no referido processo, verificou-se que, por meio do Contrato nº 
084/2016 de 12/05/2016, publicado no DOU de 18 de maio de 2016, foi contratada a 
Empresa Carvalho, Araújo e Marques – Sociedade de Advogados (CNPJ 
04.806.575/0001-77) pelo valor total de R$ 564.000,00 e mensal R$ 94.000,00, pelo 
período (vigência) 180 dias ou até que a homologação do procedimento licitatório - 
Concorrência nº 05/2014, suspenso por mandado de segurança, seja decidido pela justiça.  
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Por meio do Termo de Aprovação de Abertura de Processo de Aquisição e Contratação 
de 01 de abril de 2016, o assistente do Diretor Presidente da Eletrobras Distribuição - PI 
autorizou a contratação emergencial da citada empresa com base no projeto básico de 31 
de março de 2016. 
 
O enquadramento para a contratação desses serviços foi fundamentado no inciso IV, art. 
24 da Lei 8.666/93, que reza: “nos casos de emergência ou de calamidade pública, 

quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo 

ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 

públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 

concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 

contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos.” 
 
A Nota Técnica de EDE/DD nº 03/2016 de 31 de março de 2016, relata a situação 
emergencial e justifica a contratação por dispensa de licitação, bem como apresenta 
justificativa do preço contratado, que foi com base nos preços apresentados por três 
empresas do ramo acostados no processo. Também em 31de março de 2016, foi elaborado 
o projeto básico pela consultoria jurídica da Eletrobras Distribuidora, no qual cita que a 
contratação visa o acompanhamento de aproximadamente 6.378 processos da área cível 
de interesse da Eletrobras Distribuição - PI. A dispensa foi devidamente amparada pelo 
Parecer Jurídico PRJ-LC nº 40/2016, de 04 de abril de 2016 favorável à contratação 
emergencial até a homologação da concorrência citada. 
 
No que tange ao atendimento do que determina o caput do Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e 
de acordo com a Orientação Normativa/AGU nº 34/2011, verificou-se que o presidente 
da Comissão Permanente de Licitação – CPL elaborou o Relatório Consolidado Dispensa 
de Licitação nº 10/2016  de 28 de abril de 2016, no qual concluiu que a proposta 
apresentada pela empresa contratada, no valor de R$ 564.000,00, atendeu aos requisitos 
técnicos exigidos, a vantajosidade econômica, à razoabilidade e a legislação em vigor, 
submetendo o processo para ratificação do Diretor Presidente da Eletrobras Distribuição 
- PI. Por intermédio do Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação de 29 de abril de 
2016, o Diretor Presidente da Eletrobras Distribuição - PI ratifica a dispensa e determina 
que dê publicidade ao ato. Em 03 de maio de 2016, o extrato da ratificação foi publicado 
no DOU. 
 
Observou-se que Processo de Dispensa Licitação nº 10/2016 foi instruído regularmente 
no que diz respeito à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação 
técnica, qualificação econômico-financeira e cumprimento do disposto no inc. XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal.  
 
Em relação ao cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, estão nos Itens I-A e VI da Cláusula Dezoito – Questões Sustentáveis do Contrato 
nº 084/2016, de 12 de maio de 2016, donde o item I-A exige da contratada a observância 
do Código de Ética da Empresa, cuja Alínea 1.8 recusa parcerias com trabalho infantil, 
bem como o Item VI repudia práticas de trabalho infantil, em observância ao citado 
dispositivo constitucional. Também nos subitens 24.1 e 24.6 Item 24 – Questões 
Sustentáveis do Projeto Básico. 
 
Cabendo destacar que a UPC procedeu ao registro cadastral da empresa por meio da 
Certidão de Registro Cadastral – CRC nº 148849, de 19 de abril de 2016.  
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2 – Processo nº 21.389/2016 - Dispensa Licitação nº 18/2016, de 08 de setembro de 2016 
 
A dispensa tem como objetivo a contratação da Fundação Cultural e de Fomento à 
Pesquisa, Ensino e Extensão - FADEX (CNPJ 07.501.328/0001-30) para executar o 
projeto de desenvolvimento de cabeça de série de transformador de distribuição com óleo 
vegetal da amêndoa do babaçu – TOB (Projeto de Desenvolvimento P & D) em parceria 
com a Eletrobras Distribuição - PI. Serão construídos oito transformadores trifásicos de 
distribuição, sendo quatro de 75 KVA, três de 112,5 KVA e um de 150 KVA, montados 
com elementos testados e aprovados para uso específico com óleo vegetal obtido da 
amêndoa de coco babaçu como isolante.  
 
Da análise procedida no referido processo, verificou-se que, por meio do Contrato nº 
127/2016 de 12 de dezembro de 2016, publicado no DOU de 22 de dezembro de 2016, 
foi contratada a FADEX pelo valor total de R$ 1.047.853,80, com prazo de vigência de 
24 meses a contar da publicação do instrumento no DOU.  
 
Por meio do Termo de Aprovação de Abertura de Processo de Aquisição e Contratação 
de 01de junho de 2016, o Diretor de Regulação e Projetos Especiais - DR autorizou a 
contratação da FADEX por dispensa de licitação. 
 
O enquadramento para a contratação desses serviços foi fundamentado no inciso XXXI, 
art. 24 da Lei 8.666/93, c/c art. 20 da Lei nº 10.973/2004 transcritos a seguir: 
 
XXXI – nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da 

lei nº 10.9973, 02 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação 

dela constantes. 

 

Art.20. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público, 

poderão contratar diretamente ICT, entidades de direito privado sem fins lucrativos ou 

empresas, isoladamente ou em consórcios, voltadas para atividades de pesquisa e de 

reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de atividades de  

pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico, para solução de 

problema técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo inovador.  
 
A Nota Técnica nº 03/2016 - DRPD de 24/05/2016, da Gerência de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Eficiência Energética da Eletrobras Distribuição - PI – DRPD, relata 
a razão da escolha da FADEX para executar esse projeto, uma vez que trata-se de um 
novo projeto de P & D para dar continuidade ao Projeto “Uso de Óleo Vegetal em 
Transformador de Distribuição” financiado pela ANEEL e executado por meio do 
Contrato nº 95/2010, firmado entre a Eletrobras Distribuição - PI e a FADEX, que 
resultou no protótipo (transformador) que utiliza o óleo de amêndoa do coco babaçu em 
pleno funcionamento. Destaca também que essa pesquisa gerou o 1º pedido de registro 
de patente junto ao INPI.  
 
Em relação ao preço contratado, justifica que por tratar-se de um projeto inovador, 
inexistindo outro igual para referência, não sendo, assim, possível obter os preços 
mediante pesquisa no mercado local e que o resultado da pesquisa vai ser mensurado e os 
recursos gastos durante o desenvolvimento do projeto serão diluídos e prestados contas 
nos resultados obtidos e prestados contas mediante documentos fiscais apropriados.  
 
Os custos do Projeto de P&D, no valor de R$ 1.047.853,80, foram estimados na proposta 
comercial (projeto) da FADEX, de 20 de maio de 2016, contendo as despesas por rubrica, 
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participantes (FADEX e RAMAGNOLLI), etapas, cronograma de execução e toda 
infraestrutura disponibilizado para o projeto. O gerente de P&D e Eficiência Energética 
esclarece, por meio do Memorando nº 34/2016 – DRPD de 26/09/2016, que os valores e 
limites de homens/horas mensais estabelecidos no projeto seguiram os valores de 
referências especificados no Edital de Chamada Pública de 2012 da Eletrobras definidos 
pela ANEEL e que os preços dos materiais utilizados no projeto, foram levantados junto 
a fabricantes no mercado. 
 
Verificou-se que os membros do Comitê Estratégico de Aquisições da Eletrobras 
Distribuição - PI, por meio da ata de reunião realizada no dia 21 de julho de 2016, 
aprovaram o projeto apresentado pela Gerência de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Eficiência Energética – DRPD. 
 
A Gerência de Pesquisa, Desenvolvimento e Eficiência Energética da Eletrobras 
Distribuição - PI – DRPD elaborou Projeto Básico nº 01/2016 – DRPD de 03 de outubro 
de 2016 no qual constam as especificações da execução do projeto de desenvolvimento 
de cabeça de série de transformador de distribuição com óleo vegetal da amêndoa do 
babaçu – TOB. Também consta no processo a minuta do contrato. 
 
A dispensa foi devidamente amparada pelo Parecer Jurídico PRJ – LC nº 143/2016 de 29 
de setembro de 2016 e Parecer Jurídico PCJ/EDE Nº 200/2016 de 21 de outubro de 2016 
favoráveis à contratação por meio de dispensa de licitação. 
 
No que tange ao atendimento do que determina o caput do Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e 
de acordo com a Orientação Normativa/AGU nº 34/2011, verificou-se que o presidente 
da Comissão Permanente de Licitação – CPL elaborou o Relatório Consolidado Dispensa 
de Licitação nº 18/2016 de 13 de outubro de 2016, no qual concluiu que a proposta 
apresentada pela FADEX, no valor global de R$ 1.047.853,80, atendeu aos requisitos 
técnicos exigidos, a vantajosidade econômica, à razoabilidade e a legislação em vigor, 
submetendo o processo para ratificação do Conselho de Administração da Eletrobras 
Distribuição - PI. A Diretoria Executiva, por meio da Resolução – RES 166/2016, de 22 
de novembro de 2016, aprovou a proposta de ratificação do processo de dispensa e 
submeteu à deliberação do conselho administrativo, que por intermédio do Deliberação – 
DEL nº 34/2016 de 23 de novembro de 2016 da 24ª Reunião, ratificou a Dispensa de 
Licitação nº 018/2016. O extrato de ratificação da dispensa, aprovado pelo Diretor de 
Regulação e Projetos Especiais e ratificado pelo Conselho de Administração da 
Eletrobras Distribuição - PI, foi publicado no DOU de 02 de dezembro de 2016.  
 
Observou-se que Processo de Dispensa Licitação nº 18/2016 foi instruído regularmente 
no que diz respeito à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação 
técnica, qualificação econômico-financeira e cumprimento do disposto no inc. XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal.  
 
Em relação ao cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, estão nos parágrafos primeiro e seis da Cláusula Vinte – Questões Sustentáveis 
do Contrato nº 217/2016, de 12 de dezembro de 2016, donde o parágrafo primeiro exige 
da contratada a observância do Código de Ética da Empresa, cuja Alínea 1.8 recusa 
parcerias com trabalho infantil, bem como o parágrafo seis repudia práticas de trabalho 
infantil, em observância ao citado dispositivo constitucional. Também nos subitens 19.1 
e 19.6 Item 19 – Questões Sustentáveis do Projeto Básico nº 01/2016 - DRPD. 
 
Após análise procedida nos dois processos de dispensa de licitação, verificou-se que 
foram devidamente autuados e numeradas suas páginas, contendo toda a documentação 
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atinentes à regularidade formal do processo, concluiu-se que os mesmos atenderam às 
normas que regem essa modalidade de contratação direta. 
  
##/Fato## 

4.2.1.2 INFORMAÇÃO 

 
Regularidade da Inexigibilidade. 
 
Fato 

 
De forma a verificar a regularidade nos processos de contratações e aquisições feitas por 
inexigibilidade de licitação pela UPC em 2016, selecionou-se, por amostragem não 
probabilística, dois processos de inexigibilidade utilizando como critério de escolha a 
materialidade e criticidade da amostra. 
 
Nesse sentido, do valor total de R$ 7.434.089,65 contratado por inexigibilidade no ano 
sob análise, foi analisado um montante de R$ 1.259.352,51, que corresponde a 16,94% 
do valor total. 
 
Mediante exame dos processos de inexigibilidade selecionados, verificou-se o que segue: 
 
1 – Processo nº 10.039/2016 –Inexigibilidade Licitação nº 07/2016, de 02 de maio de 
2016 
 
A inexigibilidade tem como objeto a contratação de prestação de serviço de suporte 
técnico Oracle para atender as necessidades do Departamento de Tecnologia da 
Informação e Telecomunicações da Eletrobras Distribuição - PI.  
 
Da análise procedida no referido processo, verificou-se que, por meio do Contrato nº 
108/2016 de 17 de julho de 2016, publicado no DOU de 18 de agosto de 2016, que foi 
contratada a Empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda (CNPJ 59.456.277/0001-76) pelo 
valor total de R$ 1.007.896,00 com prazo de vigência de dezessete meses a contar da 
assinatura do instrumento. Os serviços de suporte técnico serão executados no conjunto 
de licenças de software Oracle. 
 
Em relação à regularidade na formalização do processo, verificou-se que foi devidamente 
autuado e numerado, contendo os seguintes documentos: 
a) Requisição de Material e Serviço nº 2772/2016 de 17 de março de 2016 da Gerência 
de Sistemas e Análises de Negócios – DGTS da Eletrobras Distribuição - PI; 
b) Ata de Reunião Ordinária nº 01/2016 do Comitê Estratégico de Tecnologia da 
Informação, Automação e Telecomunicações – CETIAT de 15 de janeiro de 2016, na 
qual foram apresentados o Planejamento 2016, Andamento dos Projetos de TIC e outros 
assuntos, dentre eles a definição de contratação de suporte banco de dados Oracle; 
c) Nota Técnica s/nº de 14 de março de 2016 da Gerência de Sistemas e Análises de 
Negócios – DGTS da Eletrobras Distribuição - PI, que relata a necessidade de contratação 
por inexigibilidade da empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda por ser representante 
exclusiva do software (Certidão ABES nº 151029/28.685, 04 de novembro de 2016 da 
Associação Brasileira das Empresas de Software - ABES) e justifica o preço a ser 
contratado; 
d) Termo de Aprovação de Inexigibilidade de Licitação de 31 de março de 2016 do 
Diretor de Gestão da Eletrobras Distribuição - PI, que autoriza a abertura do processo de 
inexigibilidade de licitação para contratação de suporte técnico Oracle pelo valor de R$ 
1.007.896,51; e 
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e) Projeto Básico DGSP nº 014/2016 de 20 de maio de 2016, que contém o conjunto de 
elementos necessários e suficientes para efetivar a contração. 
 
O enquadramento para a contratação desses serviços foi fundamentado no inciso I, art. 25 
da Lei 8.666/93, que reza: “para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que 

só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 

vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita 

através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 

realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação 

Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;” 
 
A Nota Técnica s/nº de 14 de março de 2016 da Gerência de Sistemas e Análises de 
Negócios – DGTS relata a razão da escolha da citada empresa e justifica a contratação 
por inexigibilidade por ser a única empresa autorizada a ofertar esses serviços. Também 
justifica que a proposta comercial da Oracle, no valor de R$ 1.007.896,53, de 17 de março 
de 2016, está compatível com os preços praticados no mercado contratada, conforme 
pesquisa de preços realizados em seis contratos que a Oracle mantém outros órgãos. As 
cópias desses contratos foram acostadas no processo. 
 
A inexigibilidade foi devidamente amparada pelo Parecer PRJ-LC Nº 62/2016 de 13 de 
maio de 2016 do gerente da Assessoria Jurídica da Eletrobras Distribuição - PI. É 
importante frisar que a Consultoria Jurídica da Holding Distribuição da Eletrobras emitiu 
a Nota de Concordância NCCJ/EDE nº 57/2016 de 09 de junho de 2016, na qual opina a 
inexistência de óbice em realizar a contratação por inexigibilidade. 
 
No que tange ao atendimento do que determina o caput do Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e 
de acordo com a Orientação Normativa/AGU nº 34/2011, verificou-se que o presidente 
da Comissão Permanente de Licitação – CPL elaborou o Relatório Consolidado 
Inexigibilidade de Licitação nº 07/2016 de 24 de maio de 2016, no qual concluiu que a 
proposta apresentada pela empresa contratada, no valor de R$ 1.007.896,00, atendeu aos 
requisitos técnicos exigidos, à vantajosidade econômica, à razoabilidade e à legislação 
em vigor, submetendo o processo para ratificação da Diretoria Executiva da Eletrobras 
Distribuição - PI. Por intermédio da Resolução RES nº 87/2016 de 23 de junho de 2016 
da 27ª Reunião, a Diretoria Executiva ratifica o processo de inexigibilidade, sendo o 
extrato da ratificação da inexigibilidade publicado no DOU de 29 de junho de 2016. 
 
Observou-se que Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 10/2016 foi instruído 
regularmente no que diz respeito à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e cumprimento do disposto no 
inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.  
 
Em relação ao cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, está no parágrafo primeiro da Cláusula Dezoito – Questões Sustentáveis do 
Contrato nº 108/2016, de 15 de julho de 2016, donde a contratada declara conhecer o 
Código de Ética da Empresa, cuja Alínea 1.8 recusa parcerias com trabalho infantil. 
Informa ainda que a Oracle se submete ao seu próprio código de ética.  
 
Cabendo destacar que a Eletrobras Distribuição - PI procedeu ao registro cadastral da 
empresa por meio da Certidão de Registro Cadastral – CRC nº 157651, de 04 de maio de 
2016.  
 
2 – Processo nº 22.751/2016 –Inexigibilidade Licitação nº 10/2016, de 22 de setembro de 
2016 
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A inexigibilidade tem como objeto a contratação de empresa especializada para 
atualização técnica, suporte técnico e prestação de serviços de consultoria para 
operacionalização do sistema de recursos humanos Consist HR e Consist FQ.  
 
Da análise procedida no referido processo, verificou-se que, por meio do Contrato nº 
277/2016 de 02 de janeiro de 2017, publicado no DOU de 16 de fevereiro de 2017, foi 
contratada a Empresa Dibute Software Ltda (CNPJ 12.843.800/0001-53) pelo valor total 
de R$ 251.456,00, com prazo de vigência de doze meses a contar da publicação do 
instrumento no DOU. 
 
Trata-se de serviços executadas através de SATS – Subscrição de Atualização Técnica e 
Suporte (Modulo Consist HR com até 2.000 empregados e 70 usuários nomeados) e 
Prestação de Serviços de Consultoria (estimado em 200horas). O valor total da proposta 
foi de R$ 251.456,00, sendo SATS - garantia de atualização anual no valor de R$ 
202.085,00 e Serviços de Horas de Consultoria (Banco de Horas de 200 hs – eventual) no 
valor de R$ 49.371,00. 
 
Em relação à regularidade na formalização do processo, ora analisado, verificou-se que 
foi devidamente autuado e numerado contendo os seguintes documentos: 
a) Requisição de Material e Serviço nº 7544/2016 de 27 de julho de 2016 da Gerência de 
Sistemas e Análises de Negócios – DGTS da Eletrobras Distribuição - PI; 
b) Ata de Reunião Ordinária nº 08/2016 do Comitê Estratégico de Tecnologia da 
Informação, Automação e Telecomunicações – CETIAT de 28 de julho de 2016, na qual 
os membros concordaram com o processo de contratação de empresa especializada para 
atualização técnica, suporte técnico e prestação de serviços de consultoria para 
operacionalização do sistema de recursos humanos Consist HR e Consist FQ; 
c) Nota Técnica s/nº de 04 de agosto de 2016 da Gerência de Sistemas e Análises de 
Negócios – DGTS da Eletrobras Distribuição - PI, que relata a necessidade de contratação 
por inexigibilidade da empresa Consist/Dibute por ser representante exclusiva do 
software (Certidão ABES nº 160909/30.099 de 09 de setembro de 2016 da Associação 
Brasileira das Empresas de Software) e justifica o preço a ser contrato; 
d) Termo de Autorização de 26 de agosto de 2016 do Diretor de Gestão da Eletrobras 
Distribuição - PI, que autoriza a contratação da por inexigibilidade com base na Nota 
Técnica s/nº de 04 de agosto de 2016; e 
e) Projeto Básico DGSP nº 026/2016 de 22 de setembro de 2016, que contém o conjunto 
de elementos necessários e suficientes para efetivar a contração. 
 
O enquadramento para a contratação desses serviços foi fundamentado no inciso I, art. 25 
da Lei 8.666/93, que reza: “para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que 

só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 

vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita 

através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 

realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação 

Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;” 
 
A Nota Técnica s/nº de 04 de agosto de 2016 da Gerência de Sistemas e Análises de 
Negócios – DGTS da Eletrobras Distribuição - PI, relata a razão da escolha da citada 
empresa e justifica a contratação por inexigibilidade por ser a única empresa, em todo 
território nacional, autorizada a distribuir, prestar serviços de instalação, consultoria, 
implantação, implantação, implementação, treinamento, suporte e atualização técnica dos 
programas de computador utilizados pelo sistema de recursos humanos da Eletrobras 
Distribuição - PI. Também justifica que a proposta de comercial da Empresa Consist de 
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20 de junho de 2016, no valor de R$ 251.456,00, está compatível com os preços 
praticados no mercado, pois foi feita a comparação com os preços do Contrato nº 96/2014 
(1º Termo Aditivo) firmado com empresa Agiltec, que presta serviços de manutenção, 
atendimento, suporte técnico e treinamento do sistema G2M da Eletrobras Distribuição - 
PI, bem como consulta realizada nos preços de outros três contratos que a Consist mantém 
com a Eletrosul; Companhia Energética de São Paulo – Cesp e Secretária Municipal de 
Saneamento Ambiental de Santo André - Semasa. As cópias desses contratos foram 
acostadas no processo. 
 
A inexigibilidade foi devidamente amparada pelo Parecer PRJ-LC Nº 148/2016, de 28 de 
setembro de 2016, do gerente da Assessoria Jurídica da Eletrobras Distribuição - PI. É 
importante frisar que a Consultoria Jurídica da Holding Distribuição da Eletrobras emitiu 
a Nota de Concordância NCCJ/EDE nº 114/2016 de 28 de outubro de 2016, na qual opina 
que não há impedimento em realizar a contratação por inexigibilidade. 
 
No que tange ao atendimento do que determina o caput do Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e 
de acordo com a Orientação Normativa/AGU nº 34/2011, verificou-se que o presidente 
da Comissão Permanente de Licitação – CPL elaborou o Relatório Consolidado 
Inexigibilidade de Licitação nº 10/2016 de 24 de outubro de 2016, no qual concluiu que 
a proposta apresentada pela empresa contratada, no valor de R$ 251.456,00, atendeu aos 
requisitos técnicos exigidos, à vantajosidade econômica, à razoabilidade e à legislação 
em vigor, submetendo o processo para ratificação da Diretoria Executiva da Eletrobras 
Distribuição - PI. Por intermédio da Resolução RES nº 183/2016 de 20 de dezembro de 
2016 da 53ª Reunião, a Diretoria Executiva ratifica o processo de inexigibilidade, sendo 
o extrato da ratificação foi publicado no DOU de 26 de dezembro de 2016. 
 
Observou-se que Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 10/2016 foi instruído 
regularmente no que diz respeito à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e cumprimento do disposto no 
inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.  
 
Em relação ao cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, estão nos parágrafos primeiro e sexto da Cláusula Dezenove – Questões 
Sustentáveis do Contrato nº 227/2016, de 12/05/2016, donde o parágrafo primeiro a 
contratada declara conhecer e compromete-se a respeitar, cumprir e fazer cumprir o 
Código de Ética da Empresa, cuja Alínea 1.8recusa parcerias com trabalho infantil, bem 
como o parágrafo seis repudia práticas de trabalho infantil, em observância ao citado 
dispositivo constitucional. Também nos subitens 20.1 e 20.6 Item 20 – Questões 
Sustentáveis do Projeto Básico DGSP nº 026/2016 de 22 de setembro de 2016. 
 
Cabendo destacar que a Eletrobras Distribuição - PI procedeu ao registro cadastral da 
empresa por meio da Certidão de Registro Cadastral – CRC nº 7706, de 22 de setembro 
de 2016.  
 
Após análise nos dois processos de inexigibilidade de licitação, concluiu-se que os 
mesmos atenderam às normas que regem essa modalidade de contratação direta. 
  
##/Fato## 

4.2.1.3 INFORMAÇÃO 

 
Avaliação dos controles internos administrativos relacionados à atividade de 
compras e contratações. 
 
Fato 
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Com o objetivo de avaliar a qualidade e suficiência dos controles internos administrativos 
referentes às atividades de compras e contratações, foram realizados os procedimentos de 
aplicação de questionário específico e análise da instrução de processos licitatórios 
efetuados pela Eletrobras Distribuição – PI durante o exercício 2016. 
 
O Questionário de Avaliação de Controles Internos (QACI) foi encaminhado ao gestor 
da área de licitações e contratos por meio da SA 201701184/02 e respondido por meio do 
Memorando nº DG-017/2017, de 03 de junho de 2017. As informações prestadas nas 
respostas foram devidamente evidenciadas pelo gestor por meio de mídia digitalizada e 
encaminhada juntamente com o supracitado documento. 
 
Com base nas respostas apresentadas e exames realizados em processos licitatórios e 
processos de aquisição e contratação direta, verificou-se que a Eletrobras Distribuição – 
PI dispõe, na sua estrutura organizacional, do Departamento de Logística e Suprimentos 
– DGS, tendo como finalidade gerenciar os processos e atividades referentes a aquisições 
e contratações, apoio à gestão de contratos, planejamento e controle de estoques, e outras 
atividades e programas vinculados à gestão de suprimentos. 
 
A Eletrobras Distribuição – PI, por meio da Resolução nº 119/2016, de 09 de agosto de 
2016, nomeou os membros da Comissão Permanente de Licitação (CPL). Também, por 
meio de portaria, o DGS designa o pregoeiro e respectiva equipe de apoio para cada 
processo licitatório na modalidade pregão. Para auxiliar essas comissões nas questões 
técnicas mais complexas é solicitado da área demandante, via memorando, o apoio 
técnico necessário para consecução dos trabalhos. 
 
No exercício de 2016, a Eletrobras Distribuição – PI utilizou planilha manual como 
ferramenta de gestão de licitações para o controle da situação de todos os processos 
licitatórios e contratações diretas. Já em 2017, esse controle foi informatizado no Sistema 
ERP. 
 
Com relação à adequação da instrução de processos licitatórios, verificou-se que, de 
início, os processos são instruídos com uma requisição de contratação do setor solicitante, 
e, em seguida, com a justificativa da necessidade de contratação por meio de notas 
técnicas. Em todos os processos analisados consta o documento Termo de Abertura de 
Processo de Aquisição/Contratação, no qual a autoridade competente, conforme limite de 
competência vigente, autoriza a abertura do processo para aquisição de bens e contratação 
de obras e serviços. 
 
É importante frisar que a UPC institui a Norma DG-LC-04/N-001 - Aquisição de Bens e 
Contratação de Serviços, de 26 de janeiro de 2016, que estabelece conceitos, 
competências e diretrizes a serem seguidos na execução dos procedimentos referentes à 
aquisição e contratação de materiais, bens, obras e serviços. Além disso, a UPC dispõe 
de fichas de análise de processos (checklist) elaboradas pelo DGS, que aplicada de forma 
correta junto com as normas tem contribuído para a regularidade e segurança do processo. 
 
Acerca da padronização de especificações das contratações e aquisições mais comuns por 
meio de processos licitatórios, a UPC disponibilizou a Matriz de Atualização do Cadastro 
de Materiais de Ressuprimento que contém a relação de material de consumo, materiais 
utilizados em rede de distribuição de energia elétrica e insumo do trabalhador. Informa 
ainda que os materiais pontuais e serviços, que tem como requisitantes as áreas técnicas, 
não foram objeto de padronização, haja vista que esses materiais não possuem frequência 
de aquisição e estão em permanente evolução tecnológica e os serviços também passam 
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por melhorias permanentes no rito de execução, buscando maior eficiência. Verificou-se 
assim que a UPC não padronizou as especificações de serviços, tais como limpeza, 
vigilância e telefonia. Segundo avaliação do gestor, a UPC apresenta fragilidade nesse 
item que necessita de aprimoramento. 
 
A unidade elabora notas técnicas nas quais são realizados os estudos preliminares da 
viabilidade de aquisição ou contratação, discriminando todas as especificações que 
compõem o objeto, além de detalhar a motivação e a necessidade da contratação, bem 
como o termo de referência ou projeto básico previamente às contratações, inclusive 
dispensas e inexigibilidades. Nos exames realizados em três processos de contratação 
para aquisição de bens e serviços de TI, constatou-se deficiência dos estudos técnicos 
preliminares e da análise de risco relativos à contratação e à gestão do contrato, 
elaborados pelas equipes de planejamento da contratação, uma vez que não atenderam 
todos os itens estabelecidos nas Subseção II - Do Estudo Técnico Preliminar da 
Contratação e III - Da Análise de Riscos da Instrução Normativa nº 04/2015. 
 
A UPC ainda não normatizou os critérios para realização de pesquisa de preços, no 
entanto, verificou-se nos processos de dispensa/inexigibilidade que é realizada a pesquisa 
de preços com no mínimo três fornecedores, nos termos da IN MP/SLTI nº 07/2014. 
 
O controle das informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira é realizado 
com o auxílio do sistema corporativo ERP, que permite o monitoramento do orçamento 
em todas as fases como: previsto, comprometido, apropriado, realizado e encerrado. Nos 
exames realizados, foi possível observar que os processos são instruídos com requisições 
de compra registradas no sistema, evidenciando a sua utilização. 
 
Acerca da utilização de editais-padrão, a Eletrobras Distribuição – PI, por meio da CPL 
juntamente com assessoria jurídica, atualiza os modelos-padrão quando há alteração da 
legislação, e o gestor avalia que a sua utilização tem contribuído para regularidade e 
segurança do processo. Além disso, a UPC submete as minutas de editais e contratos à 
apreciação prévia de sua assessoria jurídica. 
 
Os avisos de editais e as informações concernentes aos procedimentos licitatórios são 
publicados no Diário Oficial da União – DOU e em jornais de grande circulação. A UPC 
também disponibiliza as informações em seu sítio eletrônico e em Mural situados nas 
suas dependências. Os exames amostrais não detectaram desconformidades nesse quesito. 
 
Visando a prevenção de fraudes e conluios, poucas rotinas de verificação são adotadas 
durante a execução das licitações. A Eletrobras Distribuição – PI utiliza ficha de análise 
– Homologação do Processo Licitatório (CHECK LIST), que prevê consulta sobre a 
situação da empresa no SICAF no item “Nada Consta – SICAF”, na qual o analista do 
departamento - DGS emite opinião, sendo revisado pelo gerente da área - DGSA. 
 
Verificou-se ainda que a UPC adotou cláusulas/itens de compliance e programa anti-
corrupção nos termos de referência, projetos básicos e minutas dos contratos, bem como 
os editais possuem cláusula de enquadramento que impede a participação de empresas no 
certame licitatório. 
 
A prática de realização de consultas, durante o certame, para verificar a ocorrência de 
registros de penalidades que impedem as empresas de licitar e contratar é adotada, porém 
as rotinas abrangem consulta aos cadastros SICAF, CNEP e CEIS. De acordo com a 
resposta prestada, somente foram anexadas como evidências a ficha de analise 
Homologação do Processo Licitatório e pesquisas realizadas no CEI e CNEP no portal da 
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transparência. Não foi relatada a realização de consultas ao Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa – CNJ nem à Lista de 
Inidôneos do TCU. 
 
Já quanto às penalidades aplicadas às empresas pela própria Eletrobras Distribuição – PI, 
são realizados os registros e controles por meio de planilha manual (Planilha Manual de 
Sanção), bloqueando o fornecedor para novas contratações durante a vigência da 
penalidade, quando for o caso. No ciclo de 2016, de acordo com planilha apresentada, 
foram aplicadas quatorze penalidades, sendo doze multas, um impedimento e uma 
rescisão contratual unilateral. Segundo o gestor, esse controle necessita de 
aprimoramento. Informa ainda que o DGS está interagindo com a área de TI para 
informatizar esse controle. 
 
No que se refere ao acompanhamento das fases do processo licitatório, a Eletrobras 
Distribuição – PI dispõe de indicadores de gestão que são acompanhados pela área de 
planejamento empresarial através da ferramenta denominada “Gestão a Vista” cujos 
resultados são divulgados em painel afixado em cada unidade (gerência) da Empresa. A 
UPC disponibilizou dois gráficos contendo as metas para o exercício de 2016 para 
Comissão Permanente de Licitação – CPL. Para os processos de contratação de prestação 
de serviços e de compra de materiais/equipamentos foram previstas as metas de atingir 
até o final de 2016 os coeficientes de prazo médio em no máximo de 0,66 e 0,85, 
respectivamente. É importante frisar que o item 6.5.1 da Norma DG-LC-04/N-001 - 
Aquisição de Bens e Contratação de Serviços estabelece que os prazos médios de um 
processo licitatório são considerados a partir do recebimento deste no DGS até a 
assinatura do contrato ou da ata de registro de preços. Esses prazos são estabelecidos em 
dias para cada processo licitatório, incluindo dispensa/inexigibilidade, por modalidade e 
valores limites da licitação, que estão indicados no Anexo I da citada Norma. 
 
Vencida a etapa de contratação, o processo passa para a fase de acompanhamento. A 
Eletrobras Distribuição – PI, ao iniciar a gestão de seus contratos, determina que sejam 
designados formalmente o gestor e o fiscal para atuar na fase de gestão do contrato, 
conforme Norma “Gestão de Contratos de Bens, Obras e Serviços” da empresa. Nos 
exames empreendidos, não foram detectadas ausências de designação. 
 
Quanto à capacitação desses gestores para o exercício do papel, a UPC disponibiliza 
cursos de capacitação e treinamento na área de licitações e contratos, conforme a 
necessidade do corpo de gestores e fiscais. Como já dito, as principais atividades da 
gestão de contratos estão normatizadas.  
 
A Eletrobras Distribuição – PI avalia que não disponibiliza tempo suficiente para que os 
seus gestores/fiscais de contratos executem as suas atividades normalmente. 
 
Executados os serviços, antes da liberação de cada pagamento contratual a ser efetuado à 
contratada, a Eletrobras Distribuição – PI verifica a manutenção das condições de 
habilitação, exigindo as certidões necessárias. 
 
Por fim, não foram identificadas deficiências significativas nos controles internos da área 
de licitações, o gestor possui rotinas e procedimentos na unidade, e vem aprimorando os 
controles internos existentes. 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 
Certificado: 201701184 
Unidade Auditada: Companhia Energética do Piauí 
Ministério Supervisor: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 
Município (UF): Teresina (PI) 
Exercício: 2016 
 
 
1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2016 e 
31/12/2016 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no 
artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 
trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à 
legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os 
resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre 
a gestão da unidade auditada. 

3. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos 
integrantes do Rol de Responsáveis seja pela regularidade. 

4. Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há 
agentes cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de 
contas, definido conforme art. 14, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 156/2016. 

Teresina (PI), 23 de outubro de 2017. 
 
O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 
certificação foi decidida pelo: 

 
 

SUPERINTENDENTE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO 
ESTADO DO PIAUÍ 

 
 
 
 

Certificado de Auditoria 
Anual de Contas 
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Secretaria Federal de Controle Interno 
Parecer: 201701184 
Unidade Auditada: Companhia Energética do Piauí 
Ministério Supervisor: Ministério de Minas e Energia 
Município/UF: Teresina (PI) 
Exercício: 2016 
Autoridade Supervisora: Ministro Fernando Coelho Filho 

 

1. Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do 

exercício de 2016, da Companhia Energética do Piauí (Eletrobras Distribuição Piauí), 

expresso a seguinte opinião acerca dos atos de gestão com base nos principais registros e 

recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

2. Quanto aos avanços mais significativos da gestão avaliada, no exercício de 

2016, destaca-se, de acordo com o Relatório de Gestão, a diminuição do índice de 

inadimplência ativa em 29,9% em relação a 2015. O índice atingiu 11,7%, menor índice 

histórico da empresa. Além disso, os índices de qualidade de fornecimento DEC (Duração 

Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC (Frequência Equivalente 

de Interrupção por Unidade Consumidora) foram reduzidos em 10,8% e 17,6%, 

respectivamente, com relação ao exercício anterior. 

3. A seguir são listados os principais fatos que, no entendimento do órgão de 

controle interno, impactaram a gestão da unidade no exercício de 2016 e/ou representaram 

situações que a expuseram a riscos adicionais. 

3.1. Ausência de estudo técnico preliminar e da análise de risco na contratação de 

bens e serviços de Tecnologia da Informação – TI. 

3.2. Empregados acumulando empregos/cargos inacumuláveis e/ou cuja jornada de 

trabalho total é igual ou superior a oitenta horas semanais. A prática contraria as 

normas da empresa que estabelecem que não é permitido aos empregados da 

Eletrobras Distribuição Piauí a acumulação de cargos, empregos ou funções 

públicas, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, sendo que, 
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nesses casos, a acumulação fica condicionada à comprovação de compatibilidade 

de horário, não conflitante com o horário de trabalho. 

3.3. Falhas no credenciamento de empregados para executar atividades ou operações 

perigosas, conforme previsto em norma específica da empresa. 

4. As principais causas estruturantes dos fatos identificados pela equipe de 

auditoria e as respectivas recomendações exaradas para mitigação dos riscos deles 

decorrentes são as seguintes: 

4.1. Quanto a ausência de estudo técnico preliminar e da análise de risco na 

contratação de bens e serviços de TI, verificou-se que o Departamento de 

Tecnologia da Informação e Telecomunicações – DGT não providenciou esses 

documentos previamente às contratações. Nesse sentido, a unidade foi orientada 

a incluir item específico que torne obrigatório o estudo técnico preliminar e a 

análise dos riscos nas contratações de soluções de TI na Norma de Aquisição de 

Bens e Contratação de Obras e Serviços da empresa.  

4.2. Quanto a acumulação indevida de empregos/cargos, verificou-se que o gestor da 

área de gestão de pessoas não instituiu controles internos administrativos para a 

verificação periódica de possível acumulação de cargos, empregos e funções não 

acumuláveis e/ou com incompatibilidade de carga horária e/ou de turnos de 

trabalho, pelos empregados da empresa. Recomendou-se, então, que a unidade 

disponibilize, alternativamente, documentos que comprovem o desligamento de 

alguns empregados dos outros vínculos de empregos e/ou cargo detectados pela 

equipe de auditoria, a rescisão dos seus contratos de trabalho com a Eletrobras 

Distribuição Piauí ou a demonstração de compatibilidade de horário entre as 

atividades desenvolvidas. Além disso, foi recomendado que a empresa 

implemente controles internos administrativos para a verificação periódica de 

possível acumulação indevida de cargos pelos empregados da empresa, tais como 

o estabelecimento de rotinas, manuais, entre outros. 

4.3. Por fim, a respeito das fragilidades no credenciamento de empregados para 

executar atividades ou operações perigosas, a unidade não estabeleceu na norma 

interna (DG-GP-02/N-004) os procedimentos que devem ser realizados para 

efetivar o recadastramento anual dos empregados credenciados para executar 

atividades ou operações perigosas, tampouco os setores da empresa responsáveis 

pela execução dos mesmos. Dessa forma, foi recomendado que a unidade atualize 

seu normativo de modo a estabelecer os procedimentos necessários para efetivar 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
112 

o recadastramento dos empregados, bem como que defina quais setores da 

empresa serão responsáveis pela execução dos serviços. 

5. No que se refere ao Plano de Providências Permanente, após levantamento 

prévio das recomendações existentes e emitidas durante a gestão de 2016, verificou-se 

que sete recomendações foram atendidas integralmente e uma recomendação está 

pendente de atendimento. A empresa tem procurado atender às recomendações expedidas 

pela CGU, bem como mantém rotina de acompanhamento dessas recomendações via 

Sistema Monitor. 

6. Quanto à qualidade e suficiência dos controles internos administrativos da 

unidade, os exames realizados evidenciaram que, de modo geral, os componentes 

Ambiente de Controle, Atividades de Controle, Informação e Comunicação e 

Monitoramento estão presentes e são satisfatórios, apesar de terem sido identificadas 

fragilidades pontuais. No caso do componente Avaliação de Riscos, verificou-se que o 

mesmo se encontra em desenvolvimento.  

7. No que tange à implementação de práticas administrativas que impactaram 

positivamente a gestão da unidade em suas operações no exercício 2016, de acordo com 

o Relatório de Gestão, a empresa lançou o Plano de Recuperação da Receita e aumentou 

a força tarefa para inspeção e regularização de Unidades Consumidoras. A nova estrutura 

permitiu que a produtividade aumentasse três vezes, visto que até dezembro foram 

fiscalizadas mais de 73 mil unidades consumidoras, sendo que cerca de 26 mil 

apresentavam ligações irregulares. 

8. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei 

n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, 

art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a 

conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado 

supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU estão 

inseridas no Sistema e-Contas do Tribunal de Contas da União (TCU), com vistas à 

obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e 

posterior remessa ao TCU por meio do referido sistema. 

Brasília/DF, 23 de outubro de 2017. 

 

_________________________________________________ 
Diretor de Auditoria de Estatais 
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