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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 
 

Auditoria Interna Governamental 
Atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, 
desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma 
organização; deve buscar auxiliar as organizações públicas a realizarem 
seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e 
disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, 
de gerenciamento de riscos e de controles internos.  



 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
Auditoria anual de contas da 
Eletrobras CGTEE, com intuito 
de avaliar a gestão da 
empresa no exercício de 2018 
e que teve como tema 
específico a avaliação do 
processo de overhaul da 
Usina Candiota III, que 
consiste em uma revisão geral 
de toda a usina, inclusive com 
a abertura do turbogerador.  

Tal procedimento é 
necessário a cada cinco anos 
em usinas da classe da 
Candiota III, porém a mesma 
foi construída há sete anos, 
sem ter conseguido alcançar a 
capacidade nominal de 
geração.  

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

A empresa foi selecionada, pelo TCU, para 
apresentar prestação de contas (DN-TCU nº 
170/2018). A auditoria foi realizada em apoio 
ao Controle Externo (inc. II do art. 50 da Lei nº 
8.443/1992 e inc. IV, do art. 74 da Constituição 
da República Federativa do Brasil); e da 
finalidade constitucional do sistema de 
controle interno conforme o inc. II do mesmo 
artigo constitucional. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

O processo de overhaul foi planejado para ser 
realizado de junho a agosto de 2018 e a 
Eletrobras CGTEE negociou a redução de 30% 
dos montantes de energia vendido para 
aquele exercício. 

Referido processo foi iniciado somente em 
20.12.2018, e decorrente dos presentes 
exames a própria Eletrobras CGTEE estimou 
um prejuízo de R$14,6 milhões pela  frustração 
de receitas em razão deste adiamento. 

Além disto, o orçamento de investimentos da 
empresa, no programa Energia Elétrica da 
LOA/2018 se mostrava insuficiente caso o 
processo fosse integralmente realizado 
naquele exercício. Como houve a postergação, 
há dispêndios no exercício corrente que 
superam em mais de R$37 milhões os valores 
previstos no mesmo programa, para a CGTEE, 
na LOA/2019. 

Quanto ao exercício escopo dos exames foram 
identificadas falhas que demonstram a 
necessidade de aprimoramento dos controles 
internos da Eletrobras CGTEE. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta os resultados dos exames realizados sobre a 
prestação de contas anual da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica. Os 
trabalhos de campo foram realizados no período de 10 a 13.06.2019, no Centro 
Administrativo da Eletrobras CGTEE, em Candiota/RS. 

A Eletrobras CGTEE é uma sociedade de economia mista, constituída na forma 
da Lei Estadual do Estado do Rio Grande do Sul nº 10.900, de 26.12.1996, concessionária 
de serviço público de geração de energia elétrica, tendo sido constituída em 28.07.1997. 
Em novembro de 1998, seu controle acionário foi transferido para a União. 
Posteriormente, em 31.07.2000, a Eletrobras CGTEE tornou-se uma empresa do Sistema 
Eletrobras, atuando na atividade de geração de energia, a partir da queima do carvão 
mineral. 

O presente relatório de auditoria de gestão visa subsidiar a emissão de opinião 
acerca da regularidade da gestão da Eletrobras CGTEE no exercício 2018, conforme os 
incisos IV, V e VI do art. 13 da Instrução Normativa TCU nº 63, de 01.09.2010. 

De acordo com escopo de auditoria firmado por meio de Ata de Reunião 
realizada em 27.02.2019, entre a CGU e o TCU, foram selecionados os seguintes itens do 
Anexo II da DN TCU nº 172/2018, para análise: 

Quadro 1 – Escopo conforme Decisão Normativa TCU nº 172/2018. 

Item do anexo II da DN nº 172/18 

Item 1 – Avaliação da Conformidade das Peças e Rol de Responsáveis 

Item 2 – Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos 

Item 6 – Avaliação da gestão de compras e contratações, enfocando itens “a” e “c” 

Fonte: ata da Ata de reunião realizada em 27.02.2019, entre a CGU e o TCU 

Também foi incluído naquela reunião como tema específico a avaliação do 
processo de overhaul da Usina Candiota III. 

Em 2018 não houve acórdão do TCU com determinação para que a CGU 
acompanhasse o cumprimento, em relação à Eletrobras CGTEE.  

Adicionalmente, foi incluído no escopo o tema “Avaliação do cumprimento das 
recomendações da CGU”. 

Mediante o Ofício nº 17852/2019/RIO GRANDE DO SUL/CGU, de 26.08.2019, foi 
encaminhado à Eletrobras CGTEE versão preliminar do relatório, sendo que as 
manifestações da empresa auditada foram apresentadas mediante o documento CE 
APR-0013/2019, de 10.09.2019, e seus anexos, trazidas e analisadas no Anexo I deste 
relatório. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  
 

1. Avaliação da conformidade das peças exigidas no art. 13 da IN 
TCU nº 63/2010. 

Considerando a natureza jurídica e o negócio da Companhia de Geração Térmica 
de Energia Elétrica – CGTEE, o Relatório de Gestão e os Relatórios e Pareceres de órgãos, 
entidade ou instâncias que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão dos 
responsáveis pela UPC, estão em conformidade com as normas e orientações previstas 
na Instrução Normativa (IN) TCU n° 63, de 1° de setembro de 2010 e na DN n° 172/2018.   

Rol de Responsáveis  

Analisando-se o rol de responsáveis cadastrado pela CGTEE no Sistema e-Contas 
disponibilizado pelo Tribunal de Contas da União, foram identificadas as seguintes falhas 
e/ou impropriedades:  

a) Falta de inclusão no rol de responsáveis dos dados referentes aos Substitutos, 
em desacordo com o artigo 6º da Decisão Normativa - TCU Nº 170, de 
19.09.2018.  
b) Não foram considerados (para cada um dos responsáveis) os respectivos 
períodos de afastamentos (Exemplo: férias, licenças, etc.), ou seja, foram 
incluídos períodos ininterruptos.  

Instada a se manifestar por intermédio da Solicitação de Auditoria n° 
201900286/10, acerca da não inclusão dos períodos de substituição no sistema E-Contas 
do TCU, a CGTEE informou o período de atuação dos Diretores substitutos, conforme o 
Quadro 1 abaixo:  

Quadro 2 – Dados complementares do Rol de Responsáveis.  

CARGO/FUNÇÃO  PERÍODO DE AFASTAMENTO  SUBSTITUTO  

Diretor-Presidente  07/05/2018 a 18/05/2018  ***.716.060-**  

Diretor de Operação  26/01/2018 a 09/02/2018  

13/07/2018 a 27/07/2018  

***.563.410-**  

   Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria n° 201900286/10 
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2. Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da 
Gestão. 

A Eletrobras CGTEE é uma empresa estatal e como tal está inserida no orçamento 
de investimentos do Orçamento Geral da União (OGU), bem como é abarcada no 
Programa de Dispêndios Globais (PDG).  

Além disto, é integrante do grupo Eletrobras, e firmou o primeiro termo aditivo 
ao Contrato de Metas de Desempenho Empresarial (CMDE), em 26.01.2018, no qual 
assume diversas obrigações perante a holding controladora, dentre as quais o 
atingimento de metas de indicadores previstos no Anexo I da avença, definidas pelo 
prazo de cinco anos. 

Dentre os instrumentos de planejamento previstos no primeiro termo aditivo ao 
CMDE destaca-se o Plano de Negócios e Gestão (PNG), que deve ser encaminhado 
anualmente à holding controladora, prevendo um ciclo de cinco anos, e tendo como 
base o Plano Diretor de Negócios e Gestão (PDNG) da Eletrobras. 

2.1. Avaliação dos Resultados Qualitativos. 

Os principais resultados qualitativos esperados em 2018, conforme o PNG 2018-
2022, eram a capitalização da dívida pela holding controladora e o processo de overhaul 
da Usina Candiota III, previsto de junho a agosto de 2018. Referido processo será 
abordado no item seguinte deste relatório (Item 3 - Avaliação do Processo de Overhaul 
da Usina Candiota III). 

A capitalização da dívida pela holding controladora não ocorreu no exercício de 
2018. De acordo com as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício 2018, a dívida 
da Eletrobras CGTEE com sua controladora era de R$ 3.319.642 mil. 

O processo de overhaul foi iniciado somente em 20.12.2018 e finalizado em 
2019, tendo em vista atraso por parte da empresa chinesa responsável pela realização 
do mesmo (CITIC). 

2.2. Avaliação dos Resultados Quantitativos. 

O fato de não ter havido a capitalização da dívida pela Eletrobras impactou 
diretamente o desempenho do indicador “Dívida Líquida/EBITDA Gerencial”, conforme 
previa o Anexo I ao primeiro termo aditivo ao CMDE. 

De igual forma, o adiamento do processo de overhaul impactou diretamente o 
desempenho do indicador “investimento realizado/investimento aprovado”. 

Em 2018 o desempenho da Eletrobras CGTEE frente aos indicadores previstos no 
Anexo I ao primeiro termo aditivo ao CMDE constam no quadro a seguir. 
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Quadro 3 – Metas e resultados obtidos, por indicador. 

Polaridade Indicador Meta Realizado 

Indicadores Econômico-Financeiros   

 EBITDA Gerencial / ROL Ajustada -20,9 -18,5 

 Dívida Líquida / EBITDA Gerencial (*) (*) 

 Lucro Líquido / Patrimônio Líquido (**) (**) 


Investimento Realizado / Investimento 

Aprovado 
90,0% 41,6% 

 PMSO Clássico / ROL Ajustada 3,91 2,68 

 PMSO Clássico / PMSO Regulatório 69,4 53,5 

Indicadores Operacionais   


Disponibilidade da Geração Relativa – 

DISPGR 
0,670 0,681 


Indicador Global (Geração + 

Comercialização) 
  

Indicadores de Gestão, Governança e 
Socioambientais 

  


Índice de Desempenho de Projeto - IDP 

ProERP 
1,00 0,95 


Remediação das Deficiências 

Significativas 
  

 Controle de Remediação das Deficiências 1,00 0,95 

 Satisfação dos Colaboradores 67% 64,1% 

 Taxa de frequência de acidentes 0,90 6,31 

 Redução do consumo de energia elétrica  0,2% 49,6% 

 Redução do consumo de combustíveis  0,2% 14,6% 

 Redução do Consumo de água 0,3% -95,3% 

 Emissões Totais de GEE / Rol 6,036 3,594 

Fonte: Relatório das Metas CMDE da CGTEE Eletrobras, disponibilizado pela Eletrobras CGTEE (com 
adaptações) 

Quanto aos indicadores Dívida Líquida/EBITDA Gerencial e Lucro 
Líquido/Patrimônio Líquido, não constava meta, e sim valores associados a 
componentes. Quando da realização dos presentes exames, foi verificado que: 

(*) Dívida Líquida/EBITDA Gerencial: a previsão do EBITDA era negativa em 
106,33 milhões e a previsão da dívida líquida foi R$251,75 milhões; tendo sido 
realizado um EBTIDA negativo de R$83,5 milhões, porém a dívida líquida somou 
R$3.241,79 milhões, posto que não foi realizada a capitalização da dívida pela 
holding controladora. 
(**) Lucro Líquido/Patrimônio Líquido: havia previsão de prejuízo de R$448 
milhões, para um patrimônio líquido de R$624,28 milhões; o resultado realizado 
foi positivo, R$38,2 milhões, porém o patrimônio líquido ficou negativo em 
R$2.475,59 milhões, posto que não foi realizada a capitalização da dívida pela 
holding controladora. 

Os indicadores Global (Geração + Comercialização) e Remediação das 
Deficiências Significativas estavam sem preenchimento no documento original, 
encaminhado à holding controladora. Conforme consta no Relatório de Gestão (Subitem 
4.4. Estratégia e alocação de recursos, fls. 28), o Indicador Global (geração + 
comercialização) foi 0,97 em 2018, ultrapassando a meta de 0,90. 

Em relação à taxa de frequência de acidentes, outro indicador que apresentou 
diferença relevante entre o realizado e a meta, solicitou-se esclarecimentos à Eletrobras 
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CGTEE, que se manifestou sobre o assunto nos seguintes termos (conforme documento 
CI APR-001/2019 e anexo, disponibilizado em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 
201900286/15):  

o ano de 2018 foi um ano muitas mudanças para empresa como um todo, 
fechamento das Fases A e B, transferências de profissionais por setores, 
trocas de chefias, mudanças de procedimentos e a diminuição considerável 
do quadro de empregados. Todos estes fatores influenciam na atenção dos 
trabalhadores em suas tarefas, causando assim um aumento nas ocorrências 
de acidentes. 

Como será amplamente abordado no tópico deste relatório quanto à avaliação 
do processo de overhaul da Usina Candiota III, houve a redução do contrato de 
fornecimento, de 227,02 MW médios para 158,9 MW médios em 2018, em razão do 
planejamento da realização integral do processo no exercício escopo, que ocorreu 
somente a partir de 20.12.2018, de forma que estes dois eventos em conjunto 
impactaram significativamente de forma positiva os indicadores de desempenho 
operacional do exercício sob exame, sem porém serem frutos de melhora operacional. 

Por outro lado, também houve redução significativa dos custos de pessoal, 
material, serviços e outros (PMSO), notadamente os relativos a pessoal, que daí sim são 
decorrentes da gestão da Eletrobras CGTEE. 

2.3. Avaliação da situação econômica-financeira da Eletrobras 
CGTEE conforme as demonstrações contábeis. 

Foi realizada analise das demonstrações contábeis da Eletrobras CGTEE 
componentes do Relatório de Gestão. 

A receita operacional líquida de 2018 recuou 13% em relação a 2017, e os custos 
e despesas operacionais recuaram 68,2%. Houve significativa diminuição das despesas 
com pessoal – quase 50% – e a conta outras despesas apresentou saldo credor de 
R$373.272 mil, de forma que o resultado do serviço de energia elétrica foi positivo em 
2018. 

Ainda quanto aos aspectos econômicos, houve a reversão de R$293.925 mil de 
impairment provisionado em 2017, o que permitiu o registro de lucro no exercício, 
embora o resultado total abrangente (considera o resultado atuarial) ainda seja 
negativo. 

Quanto aos aspectos financeiros, como não houve a capitalização pela holding 
controladora, a estrutura financeira demonstra estado de insolvência, conforme 
indicadores usuais para análise, dos quais se apresenta dois exemplos: liquidez corrente 
(o ativo circulante é aproximadamente um décimo do passivo circulante) e 
financiamento do ativo circulante (a dívida de curto prazo em empréstimos e 
financiamentos é maior que sete vezes o valor do ativo circulante). 
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3. Avaliação do Processo de Overhaul da Usina Candiota III. 

A CGU realizou, em 2018, trabalho de auditoria contemplando a avaliação de 
aspectos relacionados à construção, operação e manutenção da Usina Candiota III. O 
escopo deste trabalho contemplou o processo de revisão geral da usina de Candiota III 
(overhaul). Os trabalhos de campo foram realizados em julho/2018, tendo sido emitido 
o Relatório nº 201801041, já publicado, disponível para consulta em 
https://auditoria.cgu.gov.br/download/12872.pdf.  

Inicialmente, o prazo previsto para a realização do overhaul era de abril a 
junho/2018, posteriormente houve alteração para o período compreendido entre 
outubro a dezembro/2018, sendo que a efetiva realização do processo ocorreu de 
dezembro/2018 a março/2019. Portanto, quando da realização dos exames que 
resultaram no Relatório nº 201801041 a revisão geral da usina ainda não havia sido 
realizada, tendo sido avaliadas as medidas que estavam em andamento ou já haviam 
sido implementadas pela Companhia para a efetivação do processo. 

As conclusões daquele trabalho foram de que a Companhia se encontrava numa 
situação operacional frágil decorrente da impossibilidade de atingimento da sua 
capacidade nominal de geração e das constantes paradas emergenciais para 
manutenção. Nesse contexto, o overhaul, era considerado fundamental para garantir a 
integridade e continuidade operacional da Usina. A análise dos registros e informações 
disponibilizadas permitiu concluir que a Unidade estruturou-se para o processo 
considerando a complexidade da operação. 

No entanto, não foi possível concluir, à época, que a realização do overhaul 
garantiria um cenário de redução de indisponibilidades ou de máxima performance. 
Assim, optou-se por incluir como escopo do presente trabalho a avaliação do processo 
de overhaul da Usina Candiota III. 

De acordo com a Companhia, (conforme Documento CE ADO-0022/2019 e 
anexos):  

O processo de overhaul foi realizado de 20/12/2018 até 20/03/2019; o 
período de comissionamento e testes foi de 20/03/2019 até 30/03/2019. O 
primeiro acendimento da caldeira ocorreu em 27/03/2019. O sincronismo 
com o sistema interligado nacional ocorreu em 30/03/2019 às 23h13min, 
sendo que a partir de então a usina operou comercialmente na condição ”em 
teste” até 07/04/2019(...) Após retorno da UTE Candiota III (Fase C) foi 
realizado teste a plena carga no dia 07/04/2019. Conforme relatório ‘RTT 
DOOOE – 07/04/2018 08h as 16h’ (...) houve elevação de carga para 350 MW, 
que é a carga nominal da unidade, por 04h das 11h05min até as 15h08min 
comprovando assim sucesso do OVERHAUL). 

Logo, o processo de overhaul da Usina Candiota III extrapolou o período escopo 
da auditoria anual de contas. Mesmo assim, dentro do possível, foram realizados os 
exames para a avaliação requerida. 

https://auditoria.cgu.gov.br/download/12872.pdf
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Quanto à finalidade principal do processo, de que a produção de energia 
passasse a ser próxima à capacidade nominal, a Eletrobras CGTEE informou que realizou 
teste, produzindo por quatro horas 350 MW de energia, em 07.04.2019. Também foi 
disponibilizado o relatório “RTT DOOOE – 07/04/2019 DAS 08hs às 16 hs”, onde constam 
algumas ocorrências na ocasião (grande vazamento de H2, válvulas dosadores de cal sem 
velocidade). 

Assim, consideramos que o interregno entre o fim do procedimento e a 
realização dos presentes exames trata-se de um período muito curto, não tendo ainda 
a Eletrobras CGTEE produzido de forma continuada energia próxima à capacidade 
nominal instalada. 

Conforme as informações disponibilizadas pela Eletrobras CGTEE (Documento CE 
ADO-0022/2019 e anexos) a energia contratada em 2019 é de 227 MW médios; em 
abril/2019 a geração bruta de energia foi de 178,77 MW médios e a geração líquida de 
energia de 155,08 MW médios; e em maio a geração bruta de energia média foi de 
256,97 MW e a geração líquida de energia foi de 222,79 MW. 

Conforme os dados da Eletrobras CGTEE, já se verifica um aumento da produção 
de energia, levando-se em conta que em abril/2019 a usina operou na condição “em 
teste” até o dia sete daquele mês, e em maio/2019 a produção foi maior em relação a 
abril/2019 em mais de 40%, ultrapassando a 98% da energia contratada. 

Quando da realização dos presentes exames, foi realizada inspeção in loco, na 
sala de comando da usina, sendo que o display informava a geração média de 310 MW, 
tendo sido realizados os seguintes registros fotográficos na ocasião: 

  

Foto 1: Sala de Comando, 12.06.2019, 
14:02:30 – potência registrada no display: 
310 MW. 

Foto 2: Sala de Comando, 12.06.2019, 
14:07:23 – potência registrada no display: 
320 MW. 
O operador da mesa explicou que a 
atualização do display é a cada 10 MW, e 
que naquele momento a Usina gerava 
exatamente 315,2 MW. 

No subitem 2.1 do Relatório CGU nº 201801041, consta a tabela a seguir 
transcrita, com os totais de energia gerada e contratada da Eletrobras CGTEE: 
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“Tabela 2 – Comparativo entre a Energia Gerada com a Contratada (MW médios) 

ANO ENERGIA GERADA ENERGIA CONTRATADA 

2010 0 292 

2011 158 292 

2012 218 292 

2013 229 292 

2014 223 292 

2015 175 292 

2016 168 292 

2017 162 219 

          Fonte: Resposta ao item 4 da Solicitação de Auditoria 201801041/007”. 

Os dados relativos a maio/2019 demonstram que a produção média deste mês 
foi superior às médias dos três exercícios financeiros anteriores a 2018. 

Quanto aos aspectos da gestão da Eletrobras CGTEE em relação ao processo de 
overhaul, foram abordados nos presentes exames análises quanto aos custos, 
cronograma, adoção de providências frente a eventuais descumprimentos de 
contratados,  o processo de arbitragem previsto para ser instaurado contra a CITIC 
(empresa responsável pela construção da Usina), e processos de aquisição de bens e 
serviços nacionais necessários para a realização do processo. 

Questionou-se a Eletrobras CGTEE quanto ao cumprimento de todas as partes 
no escopo definido no processo de overhaul e, caso negativo, quais as providências 
adotadas. 

No tocante ao cumprimento das partes no processo de overhaul em pauta, a 
Eletrobras CGTEE informou (Documento CE ADO-0022/2019 e anexos) que: 

os contratos da BRG e da ManServ não tiveram descumprimentos relevantes. 

Já o contrato da CITIC apresentou descumprimentos de 3 formas: 

• Atraso na entrega dos materiais/peças – USD 831.677,83 

• Inconformidades ou defeitos (Notices to Correct) – USD 79.862,33 

• Atraso na execução do Overhaul – USD 181.305,11 

O valor total de USD 1.092.845,27 foi glosado no contrato com a CITIC. 

Quanto ao processo arbitral, a Eletrobras CGTEE informou (Documento CE ADO-
0022/2019 e anexos) que: 

Ainda não foi instaurado o processo arbitral contra o CITIC. 
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O início do processo de arbitragem foi inicialmente previsto para 21/12/2018, 
entretanto com base na manifestação da BRG por intermédio da carta n°CAR-
015970-GR-165-0 na qual alerta dos riscos com grande potencial de 
interrupção do overhaul, caso a arbitragem se iniciasse durante o overhaul, 
em 06/12/2018 o CA determinou que a matéria fosse reexaminada em 
fevereiro/2019. Destaca-se que o escritório Tozzini Freire informou através 
de memorandos e correspondências eletrônicas que não há prescrição de 
direitos em 2019. 

Em face do exposto no reexame da matéria, em 07/02/2019 o CA orientou 
que o início do processo de arbitragem fosse iniciado com a maior brevidade 
possível após a conclusão do overhaul. Dessa forma com a conclusão do 
período da operação comercial em teste em 07/04/2019 o Kick-off do 
processo arbitral foi realizado entre 8 e 10 de maio de 2019 em Porto Alegre, 
com a presença de especialistas da BRG (BR/EUA) e escritório jurídico Chaffez 
Lindsey LPP. (EUA). A etapa atual é a preparação da petição inicial e a previsão 
para instauração da arbitragem é no final de Julho de 2019. 

Ainda quanto ao processo de arbitragem, na ocasião que a Eletrobras CGTEE 
apresentou suas considerações quanto ao relatório preliminar, mediante o documento 
CE APR-0013/2019, de 10.09.2019, a empresa auditada informou que referido processo 
foi iniciado em 29.08.2019. 

Quanto aos demais assuntos relacionados à gestão do processo de overhaul, as 
eventuais ressalvas quanto aos processos de aquisição serão abordadas no item 
“Avaliação da Gestão Compras e Contratações” deste relatório. Os fatos relacionados ao 
descumprimento do cronograma e o decorrente reflexo nos custos e na execução 
orçamentária serão abordados em subitens específicos, a seguir. 

3.1. Frustração de receitas no valor de R$14,6 milhões 
decorrentes do adiamento do processo de overhaul da Usina 
Candiota III. 

Como já abordado, o processo de overhaul da Usina Candiota III era 
originalmente previsto para ocorrer entre outubro e dezembro de 2018, porém foi 
postergado, ocorrendo efetivamente entre dezembro/2018 e março/2019. 

Em outubro/2018, o Departamento de Regulação e Comercialização de Energia 
da Companhia, realizou estudo (Nota Técnica nº PRC/014/2018, de 30.10.2018) tendo 
como objetivo “a realização da análise sobre a data de realização do Overhaul da UTE III 
em relação às estratégias de comercialização de energia no último trimestre de 2018”. 
Naquele documento houve a conclusão de que a postergação do procedimento traria 
“resultados positivos em aproximadamente R$50,6 milhões”.  

Decorrente dos presentes exames, solicitou-se à Eletrobras CGTEE a análise 
sobre as consequências financeiras efetivamente ocorridas com a postergação do 
overhaul. Foi então apresentada a Nota Técnica nº PRC/006/2019, de 06.09.2019, 
também do Departamento de Regulação e Comercialização de Energia da empresa 
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auditada, com a conclusão de que houve a frustração de receitas de R$14,6 milhões 
como consequência da postergação da revisão geral da usina. 

O documento preparado pelo Departamento de Regulação e Comercialização de 
Energia da Eletrobras CGTEE indica como principal fator para diferença entre o 
incialmente previsto e os resultados efetivamente apurados a variação de preços de 
liquidação do mercado de curto prazo (PLD) referentes à comercialização de energia. 
Segundo a empresa, a diferença entre os preços estimados na Nota Técnica nº 
PRC/014/2018 e os efetivamente praticados é causada pela volatilidade dos preços, 
decorrente da metodologia de definição que está influenciada principalmente pelo 
regime de afluências nas bacias hidrográficas. 

Na Nota Técnica nº PRC/006/2019 consta a conclusão de que “os preços 
verificados no período estudado foram totalmente diferentes das projeções realizadas 
pela Câmara de Comercialização de Energia – CCEE em outubro de 2018” (o grifo está 
no original). 

Entretanto, além da volatilidade dos preços da energia elétrica indicada, se 
verifica também que na elaboração da Nota Técnica nº PRC/014/2018 havia a previsão, 
dentre outras premissas, da geração de 80,6 MW médios em março de 2019. Porém, 
como já abordado, o processo de overhaul ocorreu entre 20.12.2018 e 20.03.2019 e a 
partir de então houve período de testes, de forma que somente ocorre a entrada em 
sincronia com o sistema interligado nacional em 30.03.2019, operando comercialmente 
até 07.04.2019 na condição “em teste”. 

Mediante o documento CE APR-0013/2019, de 10.09.2019, a Eletrobras CGTEE 
informa que  

o apontado atraso decorreu de atos de responsabilidade exclusiva da CITIC, 
que foi penalizada pela CGTEE no valor de USD 1.012.982,94 razão de tal fato, 
conforme abaixo: 

• atraso na entrega dos materiais/peças – USD 831.677,83 

• atraso na execução do overhaul – USD 181.305,11. 

(...) 

Cabe salientar, ainda, que a frustração de receita informada na Nota Técnica 
nº PRC/006/2019 (...), no montante de R$14,6 milhões foi incorporado ao 
pleito de arbitragem proposto pela CGTEE em face do CITIC, deflagrado em 
29/08/2019, com o objetivo de recuperar todos os danos causados pela má 
performance da usina. 

Embora se concorde de que circunstância ora identificada seja de 
responsabilidade da CITIC, a causa também é decorrente de inadimplemento contratual 
da empresa chinesa, havendo, portanto, uma divergência entre os prejuízos apurados e 
as penalizações aplicadas à contratada.  

Enquanto o estudo realizado pela empresa aponta um prejuízo de R$14,6 
milhões, a penalidade aplicada pela CGTEE foi de aproximadamente R$3,9 milhões 
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(considerando a cotação do dólar PTAX venda em 13.06.2018 (último dia dos trabalhos 
de campo na sede da Eletrobras CGTEE), de R$3,8429).  

Conforme transcrito acima, a empresa informou que incorporou esse valor ao 
pleito de arbitragem proposto pela CGTEE em face da CITIC. Conforme abordado no 
Relatório CGU nº 201801041, dentre as eventuais punições à empresa chinesa 
contratada para a realização do processo de overhaul há a responsabilidade civil, 
administrativa e penal. 

Também se verifica que há deficiências na gestão de riscos da empresa ora 
auditada, no tocante ao adiamento do procedimento do processo de overhaul, baseado 
principalmente em estimativas de receitas em um mercado que se demonstra 
extremamente volátil. Mais ainda, a frustração de receitais somente foi identificada em 
decorrência dos presentes exames. 

Por derradeiro, há de se considerar que o valor do prejuízo é subestimado, posto 
que não leva em consideração o fato de que se a capacidade da Eletrobras CGTEE já 
houvesse sido reestabelecida em meados de 2018, a empresa auditada poderia ter 
incrementado suas receitas com a geração de energia excedente a partir de então. 

3.2. Dispêndios com o processo de overhaul são superiores aos 
valores previstos na LOA/2019 como investimentos para a CGTEE 
em R$37.824.992,00, no Programa Energia Elétrica. 

O orçamento de investimentos na LOA/2018 da Eletrobras CGTEE era no valor 
total de R$148.064.774,00 sendo R$144.665.774,00 vinculados ao Programa Energia 
Elétrica, Ação Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul. 

Tendo em vista a postergação do início do processo de overhaul, que adentrou o 
exercício financeiro de 2019, foi elaborada a seguinte tabela, comparando-se o valor da 
execução orçamentária de 2018 e o valor constante do orçamento de 2019 frente à 
execução financeira do processo de overhaul da Usina Candiota III: 

Tabela 1 – Comparativo dos valores da LOA/PDG com os dispêndios da planilha da 
Eletrobras CGTEE com o overhaul. 

Exercícios Investimentos LOA/PDG 

(programa Energia 
Elétrica) 

Dispêndios com o 
Overhaul 

(planilha CGTEE) 

Diferença 

2018 121.978.285 149.781.097 27.802.812 

2019 188.418.677 198.440.857 10.022.180 

Total 310.396.962 348.221.954 37.824.992 

Fonte: elaboração própria considerando a pasta de trabalho excel “Curva Desembolso Financeiro – 
Overhaul – Rev. 45” e a pasta de trabalho excel “Programa 4493 MSGEEFC, disponibilizadas pela 

Eletrobras CGTEE. 
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O valor do investimento no programa Energia Elétrica (ação Manutenção do 
Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul) em pauta, de 2018, é o executado 
conforme informado pela Eletrobras CGTEE. 

O valor do investimento no mesmo programa indicado na tabela, de 2019, é o 
que consta na LOA/2019.  

O processo de overhaul tinha valor previsto de R$294.461.000,00 no PNG 2018-
2022 (Documento Final), datado de 14.12.2017. 

Assim, os documentos anteriores ao exercício de 2018 já demonstravam que o 
crédito orçamentário para a realização do procedimento era insuficiente caso concluído 
no exercício escopo. 

Sobre o assunto, a seguir se transcreve a manifestação da empresa auditada: 

Em relação aos valores presentes na LOA, cabe destacar que os mesmos são 
previstos com grande antecedência em relação ao início do Exercício. Dada a 
necessidade de passagem por diversas instâncias, o orçamento de 
investimentos é elaborado no mês de maio para permitir o trâmite na 
Eletrobrás e subsequentemente na SEST e Congresso Nacional. Desta forma 
o orçamento de 2018 foi projetado entre abril e maio de 2017. Dados o 
andamento do projeto, no mesmo período de 2018 foi solicitada a revisão 
desse orçamento na mesma época que já estava sendo solicitado o 
orçamento de 2019. 

Conforme descrito acima o pedido de revisão para o ano de 2018 era de R$ 
294.461.000,00, contudo tal pedido não foi apreciado pelo congresso 
nacional, mantendo o valor original de R$ 148.065.774,00, impossibilitando a 
empresa de executar todo o previsto para o ano, sendo postergados 
investimentos na ordem de R$ 50 milhões para 2019. Como no momento do 
conhecimento do fato o orçamento de 2019 já estava em aprovação pelo 
congresso sem haver mais a possibilidade de ajustes, a CGTEE solicitou a 
revisão do valor orçado para 2019, que foi encaminhado a Eletrobras, e que 
após análise e aprovações pela Eletrobras, que já aprovou o pleito e 
encaminhou ao MME e SEST. A suplementação orçamentária requerida está 
dividida em duas fases: R$ 45.000.000,00 milhões como crédito 100, estando 
dentro do limite legal para a aprovação via Portaria da SEST, portanto 
potencialmente mais célere, necessária para a finalização do Overhaul e os 
investimentos acessórios mais urgentes; e R$ 67.017.708,00 milhões, para 
submissão ao congresso, que consiste em outros investimentos para 
melhorar a eficiência da planta térmica, mas que no entanto não apresentam 
a mesma criticidade dos anteriores. Os pedidos de revisão já foram inseridos 
no Sistema SIOP (...). 

Cabe destacar que a ação 4493 (Manutenção do sistema de geração de 
energia elétrica na Região Sul) engloba, além do Overhaul, outros 
investimentos acessórios que visam melhorar a eficiência e confiabilidade da 
Planta Geradora. 

Decorrente da postergação do processo de overhaul houve o registro de 
dispêndios em 2018 de R$149.781.097,00 (regime de caixa), porém somente foram 
apropriados como investimentos naquele exercício financeiro R$121.978.282,00 
(regime de competência). Assim, a execução orçamentária de 2019 é impactada em 
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R$27.802.812 com dispêndios realizados em 2018 e agora apropriados, além dos 
R$10.022.180,00 já empregados além do limite orçamentário do exercício corrente. 

3.3. Inexistência de procedimentos para revisão do orçamento 
do processo de overhaul. 

A previsão inicial do procedimento de overhaul da Usina Candiota III, conforme 
previsão do PNG 2018-2022 era de R$294.461.000,00, sendo sua execução prevista 
entre junho e agosto de 2018. 

Posteriormente, em 24.05.2018, a CGTEE atualizou o orçamento para R$299,573 
milhões (sétima revisão). 

Quando da realização dos presentes exames, a CGTEE disponibilizou planilha 
com os custos orçados e executados relativos ao procedimento de overhaul da Usina 
Candiota III, no qual constava o valor estimado de R$299.572.606,61 (ou seja, de acordo 
com a sétima revisão), contendo também os dados relativos à execução do processo.  

Conforme a estimativa da planilha da CGTEE, os custos estimados vinculados a 
contratos internacionais, portanto, atrelados ao dólar, era de R$226.572.606,72, o que 
corresponde a 75,63% do valor estimado total. 

A cotação do dólar estimada para a realização do orçamento foi de R$3,20.  
Assim, conforme a planilha da Eletrobras CGTEE, havia aproximadamente 
US$70.800.000,00 como despesas decorrentes de contratos internacionais vinculados 
ao processo de overhaul da Usina Candiota III. 

Houve a postergação da realização do processo do overhaul, tendo sido iniciado 
somente em dezembro de 2018, e terminado no início de abril de 2019. 

No interregno entre a previsão do início do processo de overhaul e do início 
efetivo, ocorreu significativa variação cambial da moeda americana, porém não foi 
realizada nenhuma nova atualização do orçamento. 

Figura 1 – Cotação do dólar PTAX venda de 01.12.2017 a 30.04.2019 
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados do Banco Central do Brasil 
(https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww4.bcb.gov.br%2Fpec%2Ftaxa

s%2Fport%2Fptaxnpesq.asp%3Fid%3Dtxcotacao, consulta em 19/07/2019) 

 

Nos termos do PNG 2018-2022, em maio de 2018 havia a previsão do 
recebimento de materiais e início dos preparativos do procedimento. Porém, já havia 
sido adiado sua execução, sem que houvesse revisão dos valores orçados. 

Em 02.05.2018 a cotação do dólar PTAX venda estava em R$3,5424. Fazendo-se 
uma simples conta da atualização do dólar, teríamos como decorrentes dos contratos 
internacionais R$250.801,920,00 (US$70.800.000,00 x 3,5424), que somados aos 
contratos nacionais (R$83.000.000,00) implicariam à época R$333.801.920,00 de custo 
total. 

Mais ainda, o principal contrato nacional, de empresa de suporte ao processo de 
overhaul, foi orçado inicialmente em R$50.000.000,00. Porém, não teve orçamento 
elaborado por item, pela CGTEE. Como não se tratava de serviço de construção civil ou 
rodoviária, e sim de serviços de eletromecânica, não estava abarcado no §2º do art. 31 
da Lei nº 13.303/2016. 

Quando da realização do processo licitatório (Pregão PE18600063), a forma de 
realizar uma estimativa dos preços foi enviar o projeto básico para algumas empresas 
que poderiam realizar os serviços de suporte ao processo de overhaul (principal 
contratação nacional). Foram obtidos três orçamentos destas empresas, do qual foi 
elaborado mapa de preços, cujo valor orçado foi de R$58.350.758,20 (fls. 590 – Tomo 
III). 

No mapa de preços não consta data, porém é seguido do “Formulário de 
parâmetros de pesquisa de preços”, datado de 23.05.2018.  

3

3,2

3,4
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4,2
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Venda

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww4.bcb.gov.br%2Fpec%2Ftaxas%2Fport%2Fptaxnpesq.asp%3Fid%3Dtxcotacao
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww4.bcb.gov.br%2Fpec%2Ftaxas%2Fport%2Fptaxnpesq.asp%3Fid%3Dtxcotacao
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Assim, em maio de 2018 se vislumbrava também que o orçamento da 
contratação nacional seria insuficiente. 

A gestão de riscos, mormente ao disposto no art. 16 da IN MPOG/CGU nº 
01/2016, exige que os gestores dos órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo a 
estruturação e um modelo de gestão de riscos, prevendo dentre outros aspectos a 
avaliação e a resposta a riscos identificados. 

Entretanto, houve a alteração das premissas dos valores orçados pela CGTEE, no 
que tange à cotação do dólar estimado para a contratação para a realização do 
procedimento de overhaul, sem que houvesse um acompanhamento adequado pelos 
gestores da empresa quanto ao impacto no orçamento relativo a este processo, 
demonstrando-se assim algumas deficiências na gestão de riscos da empresa ora 
auditada. Ademais, os valores relativos à principal contratação nacional também foram 
subestimados. 

Questionada sobre a variação dos custos incorridos frente ao orçamento, a 
CGTEE apresentou os seguintes argumentos (Documento CI ADO1-0027/2019, 
disponibilizado em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 201900286/12): 

Durante o processo de negociação do Overhaul – momento em que o 
processo era preparado para tramitar nas instâncias de governança da CGTEE 
e da Eletrobras (Diretoria Executiva e Conselho de Administração da CGTEE e 
da Holding) -, era necessário estimar um valor em reais para o Projeto. Então, 
em setembro de 2017, quando o dólar oscilava no patamar de R$ 3,15, foi 
estipulado o valor de R$ 3,20 para esse fim. 

Tal necessidade, justificava-se porque naquele momento a CGTEE buscava 
recursos para concretização do Projeto, o que, até então, não estava definido. 
Havia a possibilidade de busca de um financiamento externo ou através de 
recursos provindos da Eletrobras. 

Ressalte-se que, a moeda não apresentava tendência de alta, o que passou a 
acontecer a partir da segunda quinzena de outubro/2017, até que, no 
decorrer do Overhaul, quando foram realizados os primeiros pagamentos à 
Contratada (a partir de junho/2018), o dólar oscilava em níveis superiores ao 
anteriormente estimado (...), ocasionando divergências entre os valores 
previstos e executados para o Projeto. 

“Desse modo, foi considerado como valor estimado para o dólar no Projeto 
Overhaul R$3,20, o que ocasionou a variação entre o custo previsto e 
executado. 

A Eletrobras CGTEE não dispunha de capital para a realização do procedimento 
de overhaul, tendo sido o mesmo suportado pela holding controladora. Assim, as 
medidas contra o risco da variação cambial deveriam ter sido avaliadas em conjunto 
com a holding controladora. 

Porém, como já demonstrado anteriormente no presente relatório, houve a 
extrapolação do orçamento do exercício vigente, tendo em vista também as deficiências 
ora identificadas. 
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4. Avaliação da Gestão de Compras e Contratações. 

As licitações e contratos da Eletrobras CGTEE são regidos pela Lei nº 13.303/2016 
(Lei das Estatais) e o Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras. 

Na realização dos presentes exames foi constatada a existência de lacunas 
quanto aos controles internos de licitações e contratos, dentre as quais se destaca a 
inexistência de um sistema de registros abrangentes. 

Decorrente disto, o planejamento dos presentes exames foi realizado a partir da 
relação das licitações e aquisições diretas da Eletrobras CGTEE realizadas em 2018 
(oriundas daquela empresa em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 
201900286/001 e corrigida pelas informações disponibilizadas em atendimento à 
Solicitação de Auditoria nº 201900286/011), tendo sido elaborada amostra para análise, 
tendo como critérios principais a materialidade, a vinculação com o processo de 
overhaul e prova seletiva, esta sobretudo quanto às contratações diretas. 

Tabela 2 – Resumo dos Processos Licitatórios e da amostra analisada 

Modalidade de 
Licitação ou 
contratação 
direta 

Número 
de 
Processos 
conforme 
CGTEE 

Processos 
da 
amostra 

Soma dos 
Valores 
Contratados 
conforme 
CGTEE 

Valores 
Contratados 
(amostra) 

% de 
cobertura 
da amostra 

LEILÃO 2 0 0,00 0,00 Não se 
aplica 

PREGÃO 170 7 101.238.575,07 78.221.708,28 77,26% 

TOMADA DE 
PREÇOS 

3 1 939.969,10 304.270,00 32,37% 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

291 4 2.660.269,00 350.639,50 13,18% 

CONTRATAÇÃO 
DIRETA (apenas 
nacional) 

16 8 5.208.295,49 3.796.764,92 72,90% 

Total 184 20 110.047.108,66 82.673.382,7 75,13% 

Fonte: elaboração própria. 

Além disto, houve dois contratos de inexigibilidade internacionais, sendo um 
para contratação de serviço especializado de advocacia pela RONHKE & WINTER, para 
representar a Eletrobras CGTEE na Corte Superior Alemã – KfW, no valor de 
€348.529,40, e outro para a contratação da CITIC para jigagem (separação mecânica de 
minerais de diferentes densidades), no valor de US$3.221.928,32. Ao câmbio de 
31.12.2018 o valor de ambos somava R$14.031.449,86 
(http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-
demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/taxas-de-cambio-incluindo-valor-do-
dolar-para-fins-fiscais-irpj-AC-anteriores). 

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/taxas-de-cambio-incluindo-valor-do-dolar-para-fins-fiscais-irpj-AC-anteriores
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/taxas-de-cambio-incluindo-valor-do-dolar-para-fins-fiscais-irpj-AC-anteriores
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/taxas-de-cambio-incluindo-valor-do-dolar-para-fins-fiscais-irpj-AC-anteriores
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4.1. Controles Internos da área de licitações e contratos 
apresentam lacunas. 

Quanto aos controles internos na área de licitações e contratos, além dos 
preceitos legais já mencionados, a Eletrobras CGTEE também emitiu as seguintes 
normas sobre o assunto (documento CE DFS-0014/2019, de 27.06.2019, disponibilizado 
para atendimento à Solicitação de Auditoria nº 201900286/04): 

• Resolução da Diretoria Executiva nº 166, de 28/09/2018 – Tabela de 
Níveis e Limites de Competência; 

• Norma de Gestão de Contratos: Manual de Procedimentos da CGTEE 
(MAPRO) – PPL-PRG-007, de 29/04/2010; e  

• Resolução da Diretoria Executiva nº 199, de 17/08/2017, ato de 
designação formal dos pregoeiros da empresa. 

Conforme os documentos e normas apresentados pela Eletrobras CGTEE, 
verifica-se que as mesmas são limitadas às alçadas para licitações, procedimentos para 
a fiscalização da execução contratual e designação formal de empregados para funções 
relevantes na área ora analisada. 

Além disto, na realização dos presentes exames, foi verificado que é utilizado em 
algumas contratações o “Formulário de Due Diligence de Fornecedores do Sistema 
Eletrobras”, voltado à prevenção de fraude de fornecedores. 

Assim, tendo em vista o disposto na IN MP/CGU nº 01/2016 (mormente o inc. XI 
do art. 8º), verifica-se que há lacunas nas políticas formalizadas da empresa, na área sob 
exame, pelo menos quanto ao rodízio de empregados, à capacitação dos mesmos, à 
administração de materiais (definições de estoques de segurança e pontos de pedidos, 
lote econômico, etc) e em outros aspectos relevantes quanto à prevenção de fraudes 
de fornecedores além do formulário já empregado (análise dos endereços das 
empresas, quadro societário, data de constituição da empresa, análise das propostas 
em relação ao formato, etc). 

Conforme o Relatório de Gestão, a “Eletrobras CGTEE aprovou sua matriz de 
riscos corporativa tendo como base a Matriz da Eletrobras Holding, a qual engloba as 
atividades das empresas do Grupo”, porém, “diante do desafio da manutenção 
(“Overhaul”) que se iniciou em 2018, definiu-se, em consequência do quadro enxuto de 
pessoal, foco exclusivo no tratamento do risco na Gestão de Obra na Geração”. 

Ainda, na matriz de riscos aprovada, não estão contemplados aspectos de 
conformidade no que se refere à cadeia de suprimentos, embora existam aspectos que 
tangenciem o assunto: para suprimentos, o pilar é operacional, e o evento de risco é a 
gestão da cadeia de suprimentos; e quanto à conformidade o pilar é sobre legislação e 
normas, e o evento de risco é fraude e corrupção. 

A consequência das lacunas ora identificadas é a exposição da Eletrobras CGTEE 
a riscos quanto à falta de conformidade e até a ocorrência de fraudes e corrupção na 
área de suprimentos. 
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Desta forma, há lacunas importantes quanto aos controles internos voltados à 
área de licitações e contratos, porém, ainda não levados em consideração na gestão de 
riscos da Eletrobras CGTEE. 

4.2. Falta de um sistema com repositório de dados abrangentes 
e confiáveis de licitações. 

Na Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as atividades de suporte 
administrativos foram organizadas na forma do SISG, e foi criado o Sistema SIASG, 
auxiliar do SISG, destinado à sua informação e operacionalização (Decreto nº 1.094, de 
23/03/1994). 

No SIASG há registros de todas as compras e contratos realizados, de forma 
abrangente, e seus dados são disponíveis ao Controle Interno e ao Controle Externo. 

As empresas estatais não estão abarcadas no SISG/SIASG, e inexistia norma 
quanto a sistema com registros eletrônicos sobre compras e contratos, até o advento 
da Lei das Estatais. 

Tendo sido solicitado à Eletrobras CGTEE disponibilizar dados de licitações 
realizadas em 2018, tais como licitantes por licitação e motivos legais para dispensas de 
licitações, a empresa auditada justificou-se nos seguintes termos (trechos do 
documento CE DFS-0011/2019, atendimento à Solicitação de Auditoria nº 
201900286/02):  

CGTEE utiliza o Portal de Licitações do Banco do Brasil, que não disponibiliza, 
de forma automática, relatório de licitantes para cada procedimento 
licitatório”, e também (...) “que o sistema utilizado pela CGTEE não dispõe de 
relatório padronizado, que contenha o enquadramento legal das 
contratações realizadas por dispensa de licitação, exigindo a verificação 
manual de todos os processos. 

Foi inquirido à empresa acesso a sistema que tivesse os dados de processos 
licitatórios e contratos. A resposta limitou-se a informar de que a Eletrobras CGTEE 
publica no seu site os dados de licitações e contratos (o que é previsto no art. 88 da Lei 
das Estatais). 

A Lei nº 13.303/2016, mormente o caput do art. 86, passou a exigir das empresas 
estatais banco de dados eletrônicos atualizados, disponíveis para acesso aos órgãos de 
controle, sobre licitações e contratos, sendo que seu art. 91 estabeleceu o prazo de 24 
meses para que as empresas estatais promovessem as adaptações necessárias à 
adequação ao disposto na Lei das Estatais. 

O prazo de vigência da Lei nº 13.303/2016, conforme o art. 97, é a sua 
publicação, que ocorreu em 01.07.2016, de forma que o prazo para adaptação foi até 
01.07.2018, porém a Eletrobras CGTEE não adotou as providências pertinentes. 
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Mais ainda, os registros de que a Eletrobras CGTEE dispõe na área não se 
mostraram confiáveis. A título de exemplo, destaca-se que na relação das licitações 
disponibilizadas inicialmente, o valor de processo licitatório RP17800026 constavam 
como R$9.819.993,60.  Nos exames realizados, se verificou que as atas de registro de 
preços (n.º 37 e n.º 70), o valor máximo de fornecimento era de R$4.909.996,80. 

Sobre o assunto, a Eletrobras CGTEE manifestou-se da seguinte maneira 
(Documento CE DFS-0019/2016, de 09.07.2019, disponibilizado em atendimento à 
Solicitação de Auditoria nº 201900286/11): 

O referido processo licitatório foi objeto de duas aberturas no ano de 2018. 
Uma em 11/03/2018, onde foram adjudicados os Lotes II e III, e outra em 
08/05/2018 onde foi adjudicado o Lote I, que restou fracassado na primeira 
abertura. 

A primeira aquisição gerou a Ata CGTEE/037/2018 com o valor de R$ 
2.160.000,00 para os dois Lotes. Já segunda gerou a Ata CGTEE/070/2018 com 
o valor de R$ 2.749.996,80. Os dados referentes as respostas encaminhadas 
através da SA 01, levaram em consideração duas bases, uma de controle de 
licitações abertas, com um registro para cada lote, e outra de Contratos/Atas 
emitidas com um registro para cada Ata. Quando da formatação do arquivo, 
foram informados três registros, linhas 151, 152 e 153, sendo a última linha, 
no montante de R$ 9.819.993,60, resultado do dobro do somatório das Atas 
37 e 70, informadas nas linhas 151 e 152. Ou seja, o valor que aparece na 
linha 153 foi informado por equívoco, não representando o montante total 
do referido processo licitatório, devendo ser desconsiderado, pois os dados 
já constavam do arquivo e foram duplicados em virtude de falha. 

Por ocasião da manifestação quando ao relatório preliminar, a Eletrobras CGTEE 
complementou as informações prestadas durante a realização dos exames, informando 
que 

A área de suprimentos da CGTEE dispõe de dois sistemas informatizados para 
o cadastramento de dados de licitações e contratos da Empresa. O SAP - 
Instância Única, ERP padronizado das Empresas Eletrobras, cuja concepção 
foi definida pela Holding, e o SGS, sistema interno de gestão de contratos, 
aplicativo desenvolvido pela CGTEE, que abarca todos os contratos assinados 
pela Empresa. Esse sistema contém as informações mais relevantes dos 
processos de contratação formalizados pela CGTEE, desde sua abertura, 
compreendendo documentos de orçamentação, requisição de compras, 
projeto básico, parecer juridico, contratos, resoluções, gestores , etc. O 
sistema funciona na rede interna da CGTEE, podendo ser disponibilizado 
acesso remoto aos órgãos de controle, desde que solicitado e por tempo 
determinado, tendo em vista as políticas de Tecnologia de Informação da 
Empresa. (...) 

Como já exposto, os registros em sistemas relativos às licitações não são 
confiáveis, nem completos, de forma que não é possível extrair informações relevantes 
dos dados disponíveis, conforme os exames realizados. Além disso, não há sistema cujo 
acesso seja disponível aos órgãos de controle interno e externo, conforme preconiza a 
legislação.  
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4.3. Falta de exigência nas contratações diretas que não se 
caracterizam serviços de natureza continuada da declaração do 
fornecedor de que não emprega menores. 

Quando da realização dos exames em processos de dispensa de licitação, foi 
constatada a inexistência, no processo DL18300093, de declaração do fornecedor de 
que não emprega menores em circunstâncias vedadas pelo inc. XXXIII do art. 7º da 
Constituição da República Federativa do Brasil. 

A Emenda Constitucional nº 20, de 1998 alterou a redação do inc. XXXIII do art. 
7º da Constituição da República Federativa do Brasil, proibindo qualquer trabalho a 
menores de 14 anos, permitindo somente o trabalho para menores entre 14 e 16 anos 
na condição de aprendiz, e mantendo a proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de 18 anos. 

A Lei nº 9.854/99 alterou a Lei nº 8.666/93, que passou a exigir como condição 
de habilitação o cumprimento do disposto no alterado inciso do sétimo artigo 
constitucional (inc. V do art. 27). A forma de cumprimento da nova exigência legal foi 
uma declaração firmada pelos licitantes, conforme o Decreto nº 4.358/2002. 

A exigência deste documento aparentemente não é aplicável aos casos de 
dispensa de licitação, porquanto se trata de documento previsto para habilitação de 
licitantes.  

Porém, como exposto, a exigência legal visa atender mandamento constitucional 
estabelecido a partir da emenda. Assim, considera-se que referida exigência é análoga 
à da comprovação de regularidade com a seguridade social, nos termos do art. 195, §3º 
da Constituição da República Federativa do Brasil e do inc. IV do art. 29 da Lei das 
Licitações, já amplamente exigida em qualquer aquisição realizada pela Administração 
Pública, mesmo nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, tendo em vista 
inclusive farta jurisprudência do TCU sobre o assunto. 

A Eletrobras CGTEE apresentou os seguintes argumentos (Documento CE DFS-
0019/2016, de 09/07/2019, disponibilizado em atendimento à Solicitação de Auditoria 
nº 201900286/11): 

Esclarecemos que para contratações diretas, em que não se caracterizam 
serviços de natureza continuada, não é solicitada a referida declaração. O 
serviço em questão foi somente de 10 dias, contratação de serviço, e não de 
mão de obra. Outra questão é que em contratações em que os valores são os 
constantes no art. 29 incisos I e II da Lei n° 13.303/2016, o contrato não é 
reduzido a termo, considerando o disposto no art. 73 da citada Lei, sendo 
emitido, nesses casos, pedido de compra (empenho). 

Os argumentos apresentados pela Eletrobras CGTEE, de dispensar a 
documentação não encontra amparo na Lei das Estatais. E também não na Lei das 
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Licitações, porquanto referida exigência foi insculpida no art. 27, e o §1º do art. 32 
somente permite ao Administrador Público dispensar, nas circunstâncias lá 
estabelecidas, a documentação de habilitação de que tratam os arts. 28 a 32. 

Ao não exigir tal declaração de seus fornecedores, mesmo nos casos de dispensa 
de licitação, além do descumprimento da norma constitucional, a Eletrobras CGTEE 
também adota uma conduta que não evita o risco moral de eventual contratação de 
empregador irregular. 

4.4 Falhas no processo de especificação dos serviços e seus 
quantitativos em conformidade com as exigências estabelecidas 
na Instrução Normativa nº 05/2017, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão.  

A Eletrobrás CGTEE, por meio do Pregão Eletrônico nº 18600045/2018, efetuou 
a contratação de dezessete postos de vigilância, no valor de R$3.919.999,92, da empresa 
de CNPJ n° 13.624.934/0001-46, para serviços continuados de vigilância e segurança 
patrimonial das instalações da CGTEE.  

Verificou-se que o processo apresenta as devidas justificativas para realização da 
contratação.  

Tais justificativas, porém, não apresentam de forma detalhada os parâmetros 
para a contratação dos postos para os locais constantes nos Termos de Referência.   

De uma maneira geral, não se observa a existência de estratégia, parâmetro ou 
critério adotado para definição dos quantitativos e locais onde os colaboradores 
terceirizados exercerão suas funções.  

Considerando tal situação, entende-se como necessário e oportuno que o 
processo de especificação dos serviços e quantitativos seja qualificado em 
conformidade com as exigências estabelecidas na Instrução Normativa nº 05/2017, do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

Para tanto, o referido normativo, em seu Anexo III, apresenta as Diretrizes para 
Elaboração dos Estudos Preliminares, onde constam, de forma detalhada, os elementos 
e parâmetros que devem ser observados na fase inicial de especificação dos serviços a 
serem contratados.  

A falta de observação da legislação aplicável aos processos de licitação motivou 
este achado, visto que a Unidade desconsiderou etapas fundamentais e imediatamente 
anteriores à definição do Projeto Básico, demonstrando dificuldades na estruturação do 
processo de especificação (planejamento) das contratações conforme as exigências da 
Instrução Normativa nº 05/2017.   
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Conclui-se dessa forma que a CGTEE não realizou um planejamento adequado 
para as contratações, em desacordo, portanto, com o art. 6º do Decreto nº 9.507/2018, 
o qual contivesse ao menos o estudo técnico preliminar, que constitui a primeira etapa 
do planejamento de uma contratação e objetiva assegurar a sua viabilidade técnica e 
embasar o termo de referência ou projeto básico, bem como o plano de trabalho no 
caso de serviços. Os principais riscos decorrentes da falta do estudo técnico preliminar 
são: contratação que poderá deixar de produzir os resultados necessários para a 
administração; possíveis desperdícios de recursos; impossibilidade de contratar, caso os 
licitantes impugnem o edital; e até mesmo especificações restritivas que possam 
diminuir a competição e aumentar o custo da contratação.  

4.5 Inexistência, no processo de contratação direta de serviços, 
por inexigibilidade de licitação, de elementos que caracterizem 
a inviabilidade de competição, que pudessem afastar a exigência 
legal de realização de procedimento licitatório regular.  

A Eletrobras CGTEE, por meio de inexigibilidade de licitação (processo IL 
18400011) efetuou a contratação direta, pelo valor de R$ 224.411,62, em doze parcelas 
mensais de igual valor, da empresa MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING, CNPJ nº 
55.492.391/0001-09,  para elaboração de estudos, pareceres e relatórios atuariais, 
financeiros de maneira permanente e continuada, sobre o Plano de Previdência 
Complementar patrocinado pela CGTEE e administrado por sua respectiva Entidade 
Fechada de Previdência Complementar.  

Todavia, não ficou evidenciado nos documentos integrantes do processo  
denominado “Razão da escolha do contratado e Justificativa de Preço”, que o perfil 
técnico da empresa e as técnicas utilizadas pelo contratado se baseiam em métodos não 
padronizados, que não sejam passiveis de ser enfrentados por outro profissional ou 
empresa, de tal forma que fique demonstrado a inviabilidade de competição.   

A Eletrobras CGTEE ao realizar contratação direta por inexigibilidade sem 
comprovar de forma inequívoca nos autos a inviabilidade de competição, contrariou 
dispositivos do artigo 30 da Lei 13.303/2016.  

4.6. Falta de comprovação, no processo, das complexidades e 
riscos para a exigência de que a empresa contratada tivesse 
capital circulante líquido de 16,66% do valor a ser contratado. 

A Eletrobras CGTEE realizou o pregão PE18600063, com a finalidade da 
“contratação de empresa para a execução de serviços de manutenção na Parada Geral 
de Manutenção, ‘Overhaul’, com propósito de apoio a revisão e reforma dos diversos 
equipamentos que compõe a UTE Candiota III com capacidade instalada de 350MW, 
bem como auxiliar no planejamento dos serviços que serão realizados, com o 
fornecimento de equipamentos e materiais” (conforme registro do site Licitações-E, 
www.licitacoes-e.com.br, Licitação nº 729623). 



 

30 
 

Constou como condição para habilitação da empresa a ser contratada pela 
Eletrobras CGTEE na letra “i” do subitem 5.1 do Edital de Rerratificação (fls. 935, Tomo 
IV)  

Capital circulante líquido ou capital de giro (Ativo circulante – Passivo 
circulante) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado da contratação atual, 
tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do 
último exercício. 

Embora exista previsão no Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras 
para a exigência de respectivo percentual de capital de giro frente ao valor a ser 
contratado (alínea “b” do item 1 do art. 67), o mesmo regulamento requer a avaliação 
da complexidade e dos riscos envolvidos na contratação (item 1 do art. 67), sendo que 
não foi localizado no processo motivação para referida exigência, sequer cronograma 
de desembolsos que demonstrasse alguma restrição, pela CGTEE, quanto aos 
pagamentos a serem realizados à empresa a ser contratada, quando da execução do 
contrato. 

Inquirida sobre o assunto, a Eletrobras CGTEE apresentou esclarecimentos 
(conforme Documento CI ADO1-0027/2019, disponibilizado em atendimento à 
Solicitação de Auditoria nº 201900286/11), descrevendo a complexidade e os riscos 
inerentes à contratação; justificando a exigência devido ao quantitativo de recursos 
empregados durante o período de overhaul; apresentando o embasamento legal para o 
procedimento adotado; informando que houve competição no certame e ainda que não 
houve pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao instrumento convocatório. 

Consideramos que a Eletrobras CGTEE tem razão nos argumentos apresentados 
quanto à exigência percentual do capital social para a referida contratação. Porém, toda 
a análise ora apresentada não consta no processo licitatório analisado, não havendo 
nele a demonstração da complexidade e dos riscos que requereram a exigência 
editalícia, na forma do item 1 do art. 67 do Regulamento de Licitações e Contratos da 
Eletrobras. 

5. Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU e 
Determinações do TCU. 

5.1. Situação do atendimento às recomendações da CGU 

 

Conforme registros atualizados no Sistema Monitor e  no relatório de auditoria 
de contas anuais de 2017 (Relatório CGU nº 201800652), a Companhia possuía  quatro 
recomendações pendentes de atendimento decorrentes do Relatório CGU nº 
201603163, relativos a atos de fiscalização e/ou supervisão da Entidade Fechada de 
Previdência Complementar (Fundação CEEE). 
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No exercício escopo dos presentes exames foi cumprida uma destas 
recomendações. As demais não foram atendidas e continuarão a ser monitoradas, 
conforme a seguir será abordado. 

Para a realização da presente avaliação, foi indagado à Eletrobras CGTEE as 
providências adotadas, tendo sido apresentado o Documento CE DFG-0068/2019, de 
28/06/2019 (atendimento à Solicitação de Auditoria nº 201900286/03), que terá seus 
trechos transcritos conforme a seguir abordado, por recomendação. 

• Recomendações das constatações 1.1.1.4 e 1.1.1.10. 
1.1.1.4 – Falta de ações de fiscalização e supervisão da Eletrobras CGTEE junto 
a EFPC. Recomendação: “Instituir uma supervisão efetiva no âmbito da 
Patrocinadora, criando uma área, comissão, grupo de trabalho ou outra 
alternativa, com característica multidisciplinar, integrada, por exemplo, pela 
auditoria interna, pelos participantes da CGTEE no Comitê de 
Acompanhamento do Plano (CAP) e por outros colaboradores com 
experiência e/ou formação na temática, que possam contribuir para a 
supervisão efetiva, ou seja, não se limitando à atuação da auditoria interna 
legalmente prevista na Resolução CGPAR nº 9, de 10 de maio de 2016”. 
1.1.1.10 – Impossibilidade de verificação da aderência das despesas 
administrativas do Plano Único CGTEE aos critérios de rateio aprovados pelo 
Conselho Deliberativo. Recomendação: “Implementar mecanismos de 
controle com vistas a verificar a adequabilidade das despesas alocadas ao 
Plano de Gestão Administrativa do Plano Único CGTEE aos critérios de rateio 
aprovados pelo Conselho Deliberativo da Fundação CEEE. Caso reste 
evidenciado que os recursos recolhidos a título de taxa de administração 
resultam sistematicamente em montantes muito acima das despesas 
incorridas pela Fundação CEEE com o referido Plano, proceder à revisão do 
percentual cobrado”. 

Conforme abordado no Relatório CGU nº 201800652, as recomendações 
mencionadas têm como condição necessária, mas não suficiente, a contratação pela 
Eletrobras CGTEE de uma empresa para lhe auxiliar na melhoria/implantação de 
controles relacionados aos valores repassados à Entidade Fechada de Previdência 
Complementar, conforme foi mencionado no Memorando DFGB – 293/2017, de 
21/11/2017. 

Manifestação da Eletrobras CGTEE: “Sim, conforme mencionado no Memorando 
DFGB 293/2017, a CGTEE contratou empresa de consultoria técnica, especializada em 
Previdência Complementar”. 

Análise: Juntamente com o documento de resposta da Eletrobras CGTEE foi 
anexado o contrato, sem a data da assinatura. 

Quando da realização dos exames da área de licitações e contratos, o processo 
de contratação direta IL18400011 foi selecionado na amostra para exames. Decorrente 
deste procedimento, se pode verificar que a CGTEE firmou o Contrato nº 
CGTEE/155/2018 com a empresa MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING LTDA, CNPJ 
55.492.391/0005-24, em 12/03/2019, tendo como prazo de vigência 12 meses. 

Assim, referidas recomendações ainda não foram atendidas. 
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• Recomendação da constatação 1.1.1.6. 
1.1.1.6 – Morosidade na instauração de Processos de Apuração de 
Responsabilidade – PAR, no âmbito da Fundação CEEE. Recomendação: 
“Verificar quais desses 7 (sete) processos possuem vinculação e 
consequências junto ao Plano Único da CGTEE e, quando da conclusão dos 
mesmos, acompanhar a implementação das medidas neles dispostas”. 

Identificação do Caso (Processo) Descrição Sucinta 

LETRAS FINANCEIRAS DO BANCO 

CRUZEIRO DO SUL 

Decretação de falência do Banco em 2012 e 
descumprimento de normativo interno. 

BNY MELLON SUL Energia Estruturado 
Fundo de Investimento em Cotas de 
fundos de Investimento Multimercado 
crédito privado  

Falta de diligenciamento do gestor do Fundo, 
gerando aplicações em desacordo com as 
regras definidas no regulamento, cobrança de 
taxa de administração em níveis superiores ao 
contratado, bem como aquisição pelos fundos 
de ativos que possuíam indícios de problemas. 

BNY MELLON SUL Energia Fundo de 
Investimento em cotas de fundos de 
investimentos em participações 

Avaliação se houve descumprimento de 
normativo interno 

VINCI SUL Energia Fundo de 
Investimento em Cotas de fundos de 
investimento em ações  

Avaliação se houve descumprimento de 
normativo interno  

Brasil Energia Renovável FIP  Reflexo de prejuízos nas investidas. 

FUNDO ÓLEO E GÁS FIP Reflexo de prejuízos nas investidas. 

CONTENCIOSO JUDICIAL 
Denúncia Anônima e Relatório de Auditoria 
Externa 

 

Manifestação da Eletrobras CGTEE:  

A CGTEE encaminhou expediente à Fundação CEEE, solicitando informações 
quanto aos impactos financeiros dos referidos Processos de Apuração de 
Responsabilidade no patrimônio do Plano Único CGTEE, bem como as 
medidas já adotadas pela Fundação visando o ressarcimento dos prejuízos 
incorridos. A CGTEE está aguardando a manifestação da Fundação CEEE sobre 
a matéria. 

Análise: Conforme a manifestação da CGTEE, o item ainda não foi atendido. 

5.2. Avaliação das Determinações do TCU à Eletrobras CGTEE.  

Em 2018 não houve acórdão do TCU com determinação para que a CGU 
acompanhasse o cumprimento, em relação à Eletrobras CGTEE. 
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RECOMENDAÇÕES 
 

1 - Realizar o processo de overhaul no exercício social que tenha sido planejado, 

sobretudo se houver eventual renegociação de seus contratos de energia, tendo em 

vista o princípio da Eficiência. Além disto, conforme os dados das receitas da empresa, 

se verifica que há sazonalidade nelas, usualmente atingindo o ponto mais baixo no 

verão, de forma que também se sugere à Eletrobras CGTEE avaliar a realização dos 

vindouros processos de overhaul nesta estação. 

Achado nº 3.1 

 

2 - Estipular, nos contratos vindouros relativos a processos de overhaul ou outros com 

materialidade, valor de glosa para atraso do início do procedimento em valor que 

desestimule o descumprimento contratual. 

Achado nº 3.1 

 

3 - Aprimorar os processos internos relativos aos processos de overhaul vindouros, de 

forma a considerar nas premissas os riscos relevantes, tal como o da volatilidade dos 

preços.  

Achado nº 3.1 

 

4 – Avaliar a necessidade de acionar a CITIC pela responsabilidade do descumprimento 

contratual, além do tribunal arbitral, tendo em vista que a postergação do overhaul é 

fato novo em relação aos demais assuntos em discussão no processo de arbitragem. 

Achado n° 3.1 

 

5 - Adotar as providências pertinentes para a alteração da LOA/2019, ou ao menos a 

complementação do crédito orçamentário mediante portaria da SEST, conforme a 

justificativa apresentada, de forma a existir respaldo orçamentário para os dispêndios 

ora identificados, na ordem de R$37.824.992,00 além do limite legal. 

Achado n° 3.2 

 

6 - Estruturar um modelo de gestão de riscos em processos de overhaul vindouros, no 

qual sejam avaliadas as alterações das premissas relevantes, ocorridas antes do efetivo 

início do mesmo, na forma do art. 16 da IN MPOG/CGU nº 01/2016, de forma a adotar 

as medidas corretivas que se fizerem necessárias, tanto para evitar a extrapolação dos 

limites orçamentários das despesas de capital como ser um instrumento de uma política 
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mais ampla de hedge (proteção, seguro) em caso de alterações de premissas contrárias 

aos objetivos da CGTEE. 

Achado nº 3.3 

 

7 - Avalie aperfeiçoar seu modelo de orçamento para  processos licitatórios de serviços 

de eletromecânica ou similares, dentro dos parâmetros previstos no §3º do art. 31 da 

Lei nº 13.303/2016, além da pesquisa de preços (que é a última das alternativas 

previstas no mandamento legal e que se mostrou sem confiabilidade no contrato 

avaliado), para os casos de inviabilidade da definição dos custos constantes no SINAPI e 

SICRO. 

Achado n° 3.3 

 

8 - Rever a matriz de riscos corporativos, no que se refere à área de suprimentos, de 

forma a aprimorar seus controles internos na área de licitações e contratos, tendo em 

vista o disposto na IN MPOG/CGU n º 01/2016 (mormente o inc. XI do art. 8º) e as 

lacunas ora identificadas. 

Achado n° 4.1 

 

9 - Implementar sistema eletrônico com os registros abrangentes e confiáveis de suas 

licitações, estruturado sob a forma de banco de dados, que possibilitem a extração de 

informações relevantes dos processos de aquisição de todas as modalidades utilizadas, 

e cujo acesso seja disponível também ao Controle Interno e ao Controle Externo, na 

forma do art. 86 da Lei nº 13.303/2016. 

Achado n° 4.2 

 

 

10 - Implementar sistemática de planejamento e especificação dos serviços terceirizados 

a serem contratados que demonstre a estratégia, parâmetro ou critério adotado para a 

definição de quantitativos e locais onde serão exercidos os serviços. 

Achado n° 4.4 

 

11 - Instruir os processos de contratação por inexigibilidade de licitação com elementos 

que comprovem efetivamente a inviabilidade de competição, evitando presumir tal 

situação. 

Achado n° 4.5 
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12 – Instruir os processos licitatórios com a demonstração da razoabilidade e a 

pertinência de exigências como condição para habilitação, a exemplo de percentual de 

capital circulante líquido de empresa a ser contratada em relação ao contrato a ser 

firmado, conforme o item 1 do art. 67 do Regulamento da Eletrobrás. 

Achado n° 4.6  
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CONCLUSÃO 

Foi determinado como tema específico desta auditoria anual de contas a 
avaliação do procedimento de overhaul da Usina Candiota III, que foi originalmente 
planejado para ser executado de junho a agosto de 2018, mas somente foi iniciado em 
20.12.2018. Dentro do possível foi feita a avaliação deste procedimento, tendo sido 
identificadas as seguintes circunstâncias de relevo que não ocorreram no exercício 
escopo da auditoria de avaliação da gestão: 

3.1. Frustração de receitas no valor de R$14,6 milhões decorrentes do adiamento 
do processo de overhaul da Usina Candiota III. 
3.2. Dispêndios com o processo de overhaul são superiores aos valores previstos 
na LOA/2019 como investimentos para a CGTEE em R$37.824.992,00, no 
Programa Energia Elétrica. 

O trabalho buscou avaliar a gestão da Eletrobras CGTEE no exercício 2018 em 
atendimento aos incisos IV, V e VI do art. 13 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010 e 
conforme o escopo definido a partir da Decisão Normativa TCU nº 172, de 12.12.2018. 
Tendo em vista as avaliações realizadas, verificou-se, de forma geral, a adequação dos 
atos da gestão, em que pese algumas ressalvas apresentadas ao longo do relatório e 
resumidas a seguir. 

3.3. Inexistência de procedimentos para revisão do orçamento do processo de 
overhaul. 
4.1. Controles Internos da área de licitações e contratos apresentam lacunas. 
4.2. Falta de um sistema com repositório de dados abrangentes e confiáveis de 
licitações. 
4.3. Falta de exigência nas contratações diretas que não se caracterizam serviços 
de natureza continuada da declaração do fornecedor de que não emprega 
menores. 
4.4 Falhas no processo de especificação dos serviços e seus quantitativos em 
conformidade com as exigências estabelecidas na Instrução Normativa nº 
05/2017, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
4.5 Inexistência, no processo de contratação direta de serviços, por 
inexigibilidade de licitação, de elementos que caracterizem a inviabilidade de 
competição, que pudessem afastar a exigência legal de realização de 
procedimento licitatório regular. 
4.6. Falta de comprovação no processo das complexidades e riscos para a 
exigência de que a empresa contratada tivesse circulante líquido de 16,66% do 
valor a ser contratado. 

Em face dos exames realizados, somos de opinião que a empresa deve adotar as 
medidas corretivas (recomendações) consignadas no item anterior do presente 
Relatório. 
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ANEXOS  
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Achado 1. Avaliação da conformidade das peças exigidas no art. 13 da IN 
TCU nº 63/2010. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA. 

Em relação ao presente achado, não houve manifestação da CGTEE após a 
apresentação do Relatório Preliminar. 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA:  

Não se aplica. 

Achado 3.1. Frustração de receitas no valor de R$14,6 milhões 
decorrentes do adiamento do processo de overhaul da Usina Candiota III. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA. 

Primeiro, se esclarece que inicialmente foi verificada divergência dos custos de 
ressarcimento realizado e o estimado, de aproximadamente R$49 milhões, posto que a 
Eletrobras CGTEE havia conseguido renegociar seus contratos para fornecimento de 
energia, de 2018, em razão da previsão da realização do processo de overhaul da Usina 
Candiota III, de 227,2 MW médios para 158,9 MW médios (as circunstâncias em pauta 
foram abordadas no Relatório CGU nº 201801041, cujo período de campo ocorreu em 
julho de 2018). 

O documento que apresenta a manifestação da Eletrobras CGTEE quanto ao 
subitem em pauta foi o próprio documento CE APR-0013/2019, de 10.09.2019, do qual 
se traz o seguinte trecho: 

Quanto à constatação 3.1, que se refere ao acréscimo de custos de 
ressarcimento pelo adiamento do processo de overhaul, é importante 
ressaltar que o apontado atraso decorreu de atos de responsabilidade 
exclusiva da CITIC, que foi penalizada pela CGTEE no valor de USD 
1.012.982,94 em razão de tal fato, conforme abaixo: 
• atraso na entrega dos materiais/peças - USD 831.677,83 
• atraso na execução do overhaul - USD 181.305,11. 
Destaca-se, portanto, que a CGTEE já adotou as medidas pertinentes quanto 
à recomendação 3, apurando as responsabilidades pelo atraso no início dos 
trabalhos de revisão geral da Usina e, por via de consequência, aplicando as 
sanções cabíveis contratualmente ao CITIC. 
Cabe salientar, ainda, que a frustração de receita informada na Nota Técnica 
n° PRC/006/2019 (...), no montante de R$ 14,6 milhões, foi incorporada ao 
pleito de arbitragem proposto pela CGTEE em face do CITIC, deflagrado em 
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29/08/2019, com o objetivo de recuperar todos os danos causados pela má 
performance da usina. 

Além da manifestação acima transcrita, a Companhia encaminhou a Nota 
Técnica nº PRC/014/2018, de 03.10.2018, que formalizou análise sobre os impactos 
financeiros que o adiamento do overhaul causaria. A conclusão desta Nota Técnica foi 
de que a postergação do overhaul, apesar do aumento de custos de ressarcimento, seria 
benéfica para a Eletrobras CGTEE, pois poderia trazer resultados positivos na ordem de 
R$ 50,6 milhões. 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA:  

A Nota Técnica nº PRC/014/2018, de 03.10.2018, apresentada pela Companhia 
juntamente com a manifestação ao Relatório Preliminar trouxe novas informações ao 
fato analisado, demonstrando que, com base nas informações disponíveis em 
outubro/2018, a decisão de se postergar a revisão geral não traria prejuízos à Eletrobras 
CGTEE. Ao contrário, à época, considerando as premissas explicitadas na referida Nota 
Técnica a expectativa seria de que a postergação traria resultados positivos. 

Em nossa análise consideramos que os argumentos apresentados pela Eletrobras 
CGTEE são razoáveis, de forma que foi elaborada nova redação ao subitem em pauta e 
recomendações pertinentes (3 e 4), em razão da manifestação da empresa auditada. 
Contudo, mesmo considerando que as informações disponíveis à época da decisão de 
se postergar o overhaul não indicassem que ocorreriam prejuízos, verificou-se que em 
decorrência da volatilidade dos preços de liquidação de diferenças, a postergação do 
overhaul resultou num prejuízo de R$ 14, 6 milhões, conforme detalhado no achado de 
auditoria. 

Achado 3.2. Dispêndios com o processo de overhaul são superiores aos 
valores previstos na LOA/2019 como investimentos para a CGTEE em 
R$37.824.992,00, no Programa Energia Elétrica. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA. 

O documento que apresentou a manifestação da Eletrobras CGTEE sobre o 
subitem foi a CORRESPONDÊNCIA INTERNA CI DPC-0069/2019, de 02.09.2019, a seguir 
transcrita: 

Em referência ao Relatório de Avaliação da CGU, especificamente a 
Recomendação Número 4, que recomenda a adoção das providências 
pertinentes para a alteração da LOA/2019, a fim de adequar o orçamento de 
investimento a sua real necessidade, evitando assim a extrapolação do limite 
autorizado no ano. Nesse sentido informamos que: 

• Em 2019 o orçamento aprovado para a Ação 4493 é de R$ 
188.418.677. 

• Foram solicitadas através dos pedidos nº 162579 e 162580 no sistema 
SIOP, as suplementações no valor de R$ 45.000.000 (Tipo 100) e R$ 
67.017.708 (Tipo 120). 

• A partir da aprovação desses pedidos, o orçamento total para a Ação 
passa a ser de R$ 300.436.385, montante suficiente para atender os gastos 
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com o Overhaul e demais atividades de manutenção do Sistema de Geração 
no ano de 2019. 

• Em consulta ao relatório Z4FM2312, do SAP, no dia 27/09/2019, o 
valor realizado com o Overhaul, em 2019, é de R$182.369.392. 

• A matéria sobre a Revisão do Orçamento de 2019 já foi aprovada pela 
Governança da CGTEE e Eletrobras, e as informações foram encaminhadas à 
SEST através do sistema SIOP. 

• As solicitações de revisão estão no momento Órgão Central (SEST - 
prioridade de decisão dos dados relativos as Ações do Orçamento de 
Investimento), como pode ser observado no acompanhamento dos pedidos 
nº 162579 e 162580, (...). 
Ressalta-se que já adotamos todos os procedimentos necessários para a 
alteração da LOA/2019, atendendo plenamente a Recomendação Nº 4 do 
Relatório de Avaliação da CGU. 

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA:  

A manifestação da Eletrobras CGTEE apresenta as providências adotadas para 
atendimento da recomendação nº 05 (na ocasião do relatório preliminar, nº 04). 

Apresenta também valor do que teria sido executado em 2019 para a realização 
do processo de overhual da Usina Candiota III conforme relatório SAP aduzido, 
adequado ao limite orçamentário do exercício vigente, mas divergente do valor 
anteriormente informado pela própria Eletrobras CGTEE e transcrito no corpo do 
relatório, não tendo sido apresentado qualquer motivo para esta diferença. 

Assim sendo, consideramos que na manifestação apresentada não existem 
razões para a alteração da redação do relatório quanto a este subitem. 

Achado 3.3. Inexistência de procedimentos para revisão do orçamento do 
processo de overhaul. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA. 

Em relação ao presente achado, não houve manifestação da CGTEE após a 
apresentação do Relatório Preliminar. 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA:  

Não se aplica. 

Achado 4.1. Controles Internos da área de licitações e contratos 
apresentam lacunas. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA. 

O documento que apresentou a manifestação da Eletrobras CGTEE quanto ao 
subitem em pauta foi a CORRESPONDÊNCIA INTERNA CI DFS-0114/2019, de 10.09.2019, 
a seguir transcrita: 
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Em atenção aos itens em referência, apresentamos os seguintes 
esclarecimentos: Item 4.1 – Controles Internos da área de licitações e 
contratos apresentam lacunas. 
Na análise do referido item, a CGU destaca, em seu Relatório, que os 
documentos e normas da CGTEE aplicáveis ao processo de gestão de 
suprimentos seriam limitados às alçadas para licitações, procedimentos para 
fiscalização da execução contratual e designação formal de empregados para 
funções relevantes na área. O Relatório também contém uma breve alusão 
acerca do procedimento de due diligence de fornecedores, salientando que o 
mesmo seria utilizado apenas em algumas contratações. Ressalta-se que o 
processo de gestão de suprimentos no âmbito da CGTEE obedece as diretrizes 
estabelecidas pela Eletrobras Holding, adotando o "Regulamento de 
Licitações e Contratos das Empresas Eletrobras" (...), em conformidade com 
o disposto no art. 40 da Lei n° 13.303/2016. 
Quanto ao procedimento de due diligence de fornecedores, este também 
segue as normas definidas pela Holding, por meio do "Guia de Avaliação de 
Integridade dos Fornecedores das Empresas Eletrobras"(...), que, em seu item 
5.1, estabelece os critérios para a realização da avaliação de integridade. 
Assim, dispõe a CGTEE de mecanismos adequados para mitigar riscos de 
fraude e corrupção na área de suprimentos, bem como de eventuais falhas 
de conformidade em seus processos, não havendo a apontada lacuna no 
ambiente de controle interno da Empresa. 

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA:  

A manifestação da Eletrobras CGTEE é no sentido de que a empresa cumpre os 
normativos legais e as diretrizes da holding controladora na área (complementando os 
aspectos relacionados ao processo de due diligence apresentados no relatório), sendo 
isso considerado pela empresa auditada o bastante para mitigar riscos de fraude e 
corrupção na área de suprimentos, bem como de eventuais falhas de conformidade em 
seus processos, não havendo a apontada lacuna no ambiente de controle interno da 
Empresa. 

Como os argumentos apresentados não demonstram a existência de normativos 
e/ou procedimentos internos que descaracterizem as lacunas apontadas no relatório, 
resta mantida a constatação. 

Achado 4.2. Falta de um sistema com repositório de dados abrangentes e 
confiáveis das licitações e contratos. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA. 

O documento que apresentou a manifestação da Eletrobras CGTEE quanto a este 
subitem foi a CORRESPONDÊNCIA INTERNA CI DFS-0114/2019, de 10.09.2019, nos 
seguintes termos: 

A área de suprimentos da CGTEE dispõe de dois sistemas informatizados para 
o cadastramento de dados de licitações e contratos da Empresa. O SAP - 
Instância Única, ERP padronizado das Empresas Eletrobras, cuja concepção 
foi definida pela Holding, e o SGS, sistema interno de gestão de contratos, 
aplicativo desenvolvido pela CGTEE, que abarca todos os contratos assinados 
pela Empresa. Esse sistema contém as informações mais relevantes dos 
processos de contratação formalizados pela CGTEE, desde sua abertura, 
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compreendendo documentos de orçamentação, requisição de compras, 
projeto básico, parecer juridico, contratos, resoluções, gestores , etc. O 
sistema funciona na rede interna da CGTEE, podendo ser disponibilizado 
acesso remoto aos órgãos de controle, desde que solicitado e por tempo 
determinado, tendo em vista as políticas de Tecnologia de Informação da 
Empresa. (...) 

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA:  

A manifestação da Eletrobras CGTEE agora informa a existência de dois sistemas 
informatizados na área de licitações e contratos, um da holding controladora e outro 
próprio, este voltado para a gestão de contratos e que poderia ter seu acesso 
disponibilizado por acesso remoto aos órgãos de controle, desde que solicitado e por 
tempo determinado, tendo em vista as políticas de Tecnologia de Informação da 
Empresa. 

Desta forma, consideramos que na manifestação apresentada há razões para a 
alteração da redação do relatório no tocante ao subitem ora abordado e sua 
recomendação decorrente, posto que há um sistema de controle voltado para 
contratos, acessível aos órgãos de controle conforme a política de tecnologia de 
informação da empresa auditada.  

Contudo, permanece a falha no que se refere a falta de um repositório com 
dados abrangentes e confiáveis de licitações, considerando que as informações 
disponíveis na empresa não estão estruturadas sob a forma de banco de dados, 
impossibilitando a extração de informações relacionadas aos processos de aquisição. 

Achado 4.3. Falta de exigência nas contratações diretas que não se 
caracterizam serviços de natureza continuada da declaração do 
fornecedor de que não emprega menores. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA. 

O documento que apresentou a manifestação da Eletrobras CGTEE quanto ao 
assunto foi a CORRESPONDÊNCIA INTERNA CI DFS-0114/2019, de 10.09.2019, assim 
redigida: 

Conforme já informada a essa CGU, o serviço em questão era de pequeno 
valor, sendo executado em período de apenas 10 dias. Não obstante a 
referida situação, a CGTEE passou a exigir a citada declaração em suas 
contratações diretas, incluindo as de pequeno valor (...). Incluindo esse item 
no checklist preliminar das Dispensas de Licitação em Função de Valor. 

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA:  

A manifestação da Eletrobras CGTEE informa que a recomendação já foi 
implementada. 
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Subitem 4.4 Falhas no processo de especificação dos serviços e seus 
quantitativos em conformidade com as exigências estabelecidas na 
Instrução Normativa nº 05/2017, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA. 

Documento que apresentou a manifestação da Eletrobras CGTEE: 
CORRESPONDÊNCIA INTERNA CI DFG-0121/2019, de 06.09.2019, assim redigido: 

A contratação de serviços de vigilância no âmbito da CGTEE, decorrente do 
Pregão Eletrônico n° 18600045/2018, foi estruturada com base na avaliação 
das necessidades da Empresa, adotando como critério básico de 
quantificação e de localização de postos de serviço as áreas de acesso às 
instalações, que são os pontos de maior criticidade à preservação dos 
interesses da Empresa, envolvendo áreas estratégicas quanto ao fluxo de 
entrada e de saída de pessoas e bens. 
Ressalta-se que a contratação vigente reduziu 03 postos de vigilância e 
implantou sistema de ronda motorizada, ampliando a área de cobertura dos 
serviços e otimizando custos. 
Visando melhor esclarecer os pontos abordados por essa CGU, segue Nota 
Técnica contendo dados e imagens das instalações da CGTEE, com os seus 
respectivos postos de vigilância (...). 

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA:  

O anexo disponibilizado, bem como, os motivos técnicos apresentados na 
manifestação têm pertinência.  

Todavia é necessário que tais razões sejam levadas ao processo de aquisição. 

No caso específico, mantemos a constatação, para que nas licitações futuras, as 
razões e justificativas de quantidade e de valor estejam inseridos nos processos 
licitatórios de terceirização, conforme orientações da IN 05/2017. Tal fato também, 
indica a necessidade de aprimoramento processual. 

Subitem 4.5 Inexistência, no processo de contratação direta de serviços, 
por inexigibilidade de licitação, de elementos que caracterizem a 
inviabilidade de competição, que pudessem afastar a exigência legal de 
realização de procedimento licitatório regular. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA. 

Documento que apresentou a manifestação da Eletrobras CGTEE: 
CORRESPONDÊNCIA INTERNA CI DFG-0121/2019, de 06.09.2019, a seguir transcrito: 

Conforme já informado a essa CGU, por meio da CE DFG 0090/2019 (...), a 
contratação direta ora em exame está em estrita conformidade com os 
termos do art. 30, inc. II, alínea "b", da Lei n° 13.3030/2016, que assim dispõe: 
"A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, 
em especial na hipótese de: (...) II- contratação dos seguintes serviços 
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técnicos especializados, com profissionais ou empresa de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação: (...) b) pareceres, perícias e avaliações em geral;" 
No presente caso, o serviço contratado, além de essencialmente técnico e 
especializado, "(...) reveste-se de natureza excepcional por se tratar de 
matéria inovadora, não corriqueira, uma vez que possui certas 
particularidades, as quais precisam ser devidamente avaliadas durante a 
elaboração do trabalho, dentre as particularidades destacamos: análise da 
estrutura de governança e de controles internos da EFPC, gestão de riscos 
atuariais, análise sobre a criação de planos de benefícios, avaliações atuariais 
de segunda opinião, análise de metodologia de cálculo atuarial e do plano de 
custeio, entre outros. O objeto pretendido pela Eletrobras CGTEE não é de 
fato COMUM, pois há elementos que o particularizam, traduzindo-se como 
um objeto singular, exigindo não uma empresa com atividades atuariais 
apenas, mas que tenha além de capacidade de análises atuariais, outras 
capacidades atinentes às áreas de economia, finanças, governança 
coorporativa e estatística, e, ainda, que tenha enfrentado e vivenciado 
situações similares, em prestações de serviços anteriores, tendo, portanto, 
condições de dar orientações precisas e efetuar construções de modelos e 
projeções que permitam a CGTEE, a partir de cenários elaborados, decidir 
com segurança quanto ao futuro dos Planos de Benefícios oferecidos aos seus 
empregados. A singularidade se caracteriza, ainda, em razão da relevante 
repercussão financeira, considerando que a escolha equivocada de empresa 
para a gestão dos planos de benefícios e EFPC pode trazer prejuízos 
irreparáveis ao Patrocinador e Beneficiários, além de eventuais sanções 
aplicadas pelo órgão de fiscalização e demais órgão competentes." (CE DFG 
0090/2019, Nota Técnica, p. 06). 
Cabe destacar que o patrimônio do Plano Único CGTEE é de 
aproximadamente R$ 340.640 milhões, atendendo 610 pessoas, entre 
participantes ativos e assistidos, em 31/12/2018. Dessa forma, considerando 
que o serviço contratado envolve a elaboração de pareceres e de avaliações 
técnicas, contemplando temas atuariais, financeiros e de governança, todos 
de alta complexidade, com repercussões relevantes perante à CGTEE e seus 
empregados, verifica-se o seu enquadramento no art. 30, inc. II da Lei n° 
13.303/2016, exigindo a atuação de empresa com notória especialização, 
dada a singularidade do seu objeto. É importante salientar, ademais, que, 
dentre os aspectos a serem avaliados no âmbito do referido contrato, 
destaca-se, ainda, o próprio fechamento do Plano Único CGTEE a novas 
adesões, bem como os seus efeitos imediatos e futuros perante à 
Patrocinadora CGTEE e participantes do Plano. O referido ato decorre de 
imposição da Resolução CGPAR n° 025/2018, art. 4° inc. 1°, publicada em 
06/12/2018, representando medida de gestão de caráter singular, atípico e 
de elevada complexidade técnica, considerando, especialmente, os seus 
efeitos quanto ao equilíbrio atuarial e financeiro do plano, custeio e 
empregados da CGTEE. Ao citado fato, soma-se, ainda, o processo de 
incorporação da Eletrosul pela CGTEE, com a transferência de gestão do Plano 
Único CGTEE à Fundação Elos, tema igualmente não corriqueiro e de alta 
complexidade. 
Nesse sentido, segue o entendimento do TCU, conforme Acórdão nº 
410/2001 da 1ª Câmara: "Singular não significa necessariamente único. A 
singularidade de um serviço diz respeito a sua invulgaridade, especialidade 
ou notabilidade, quer dizer que não se trata de algo comum, corriqueiro. (...) 
A lei nº 8.666/93, ao definir notória especialização, em seu artigo 25, 
Parágrafo 1º, deixou elevado grau de discricionaridade ao administrador, na 
medida em que lhe confere a competência de inferir que seu trabalho é 
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto 
do contrato. O controle, portanto deve ser no âmbito da razoabilidade, 
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evitando interpretações flagrantemente abusivas, infundadas a até 
fraudulentas do permissivo legal. A não ser em caso que fique flagrante e 
desenganadamente caracterizada interpretação abusiva do art. 25 da Lei de 
licitações, deve o Tribunal respeitar a opção adotada pelo administrador. 
"Diante do exposto, verifica-se a singularidade técnica do objeto contratado, 
que requer a atuação de profissional de notória especialização, com amplo 
domínio teórico e larga experiência em Regime Fechado de Previdência 
Complementar, como é o caso Mercer, "(...) maior empresa de consultoria 
atuarial e de administração de passivos de Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar do país, uma proeminente empresa global de serviços 
profissionais, líder mundial em talento, saúde, previdência e investimentos, 
possuindo clientes em mais de 13 países, especializada em soluções nas áreas 
de risco, estratégia e capital humano e que atua desde 2017 na Eletrobras 
Holding" (CE DFG 0090/2019, Nota Técnica, p. 06). Assim, não há que se falar 
em descumprimento do art. 30, ic. II, na situação em tela. 

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA:  

A CGTEE alega que a Mercer é a única empresa capaz de realizar o serviço, pois 
o tema tem particularidades que somente essa empresa estaria apta a realizar. Ocorre 
que a singularidade levantada pela CGTEE não está devidamente demonstrada no 
processo, além de não estar em acordo com entendimento firmado pelo TCU. Para o 
Tribunal, serviço de natureza singular é aquele caracterizado por marca pessoal ou 
coletiva que o individualiza em relação aos demais.  

Não ficou caracterizado qual seria o diferencial dos serviços prestados pela 
empresa Mercer que os individualizaria em relação aos serviços dos demais 
fornecedores.  

O Acórdão nº 7840/2013 TCU - 1ª Câmara registra o seguinte entendimento:  

“13. Tratando da exceção à regra geral de licitar, o art. 25, caput e inciso II, da 
Lei n. 8.666/1993 preconiza que, além da inviabilidade de competição, a 
contratação de serviços com base na hipótese de inexigibilidade de licitação, 
depende do preenchimento dos seguintes pressupostos:  

a) que sua natureza seja singular, impedindo o estabelecimento de requisitos 
objetivos de competição entre os prestadores, salientando-se, nesse tocante, 
que serviço de natureza singular é aquele caracterizado por marca pessoal ou 
coletiva (quando realizado por equipe), que o individualiza em relação aos 
demais;  

b) que o executor possua notória especialização.  

14. Por sua vez, o art. 25, § 1º, da Lei n. 8.666/1993 oferece os elementos 
hábeis para que a Administração verifique e com prove que o profissional 
possui notória especialização, quais sejam: desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou 
outros requisitos relacionados às suas atividades.  

15. Em suma, não sendo atendido algum desses pressupostos, revela-se 
incabível a contratação direta com fulcro no aludido dispositivo legal.”  
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Ademais, também não restou caracterizada a inviabilidade de competição do 
caput do art. 25, tendo em vista que uma outra empresa, além da contratada, 
apresentou orçamento para o serviço especificado no Termo de Referência.  

Dessa forma considera-se necessário alertar para a necessidade de comprovação 
do atendimento aos requisitos previstos no art. 25 da Lei nº 8.666/93, bem como do 
artigo 30 da Lei n° 13303/2016, quando da realização de processos de contratação direta 
por inexigibilidade de licitação. 

4.6. Falta de comprovação, no processo, das complexidades e riscos para 
a exigência de que a empresa contratada tivesse capital circulante líquido 
de 16,66% do valor a ser contratado. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA. 

Em relação ao presente achado, não houve manifestação da CGTEE após a 
apresentação do Relatório Preliminar. 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA:  

Não se aplica. 
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

CERTIFICADO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS 

Certificado: 201900286 
Unidade(s) Auditada(s): Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica 
Ministério Supervisor: Ministério de Minas e Energia 
Município (UF): Candiota (RS)    
Exercício: 2018 
  

1.  Tendo em vista o escopo de auditoria previamente acordado com o 
Tribunal de Contas da União e os registros consignados no Relatório de Auditoria nº 
201900286, expresso a seguinte opinião sobre a gestão da Companhia de Geração 
Térmica de Energia Elétrica (CGTEE), no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. 

2.  Destaca-se, de início, que foi acordado com o Tribunal de Contas da 
União que o escopo da auditoria - além da análise da conformidade das peças que 
compõem a prestação de contas - seria limitado à avaliação dos seguintes temas: (a) 
resultados quantitativos e qualitativos da gestão; (b) regularidade dos processos 
licitatórios e das contratações e aquisições feitas por inexigibilidade e dispensa de 
licitação; (c) qualidade dos controles internos administrativos relacionados à 
atividade de compras e contratações; e (d) procedimento de revisão geral da Usina 
Candiota III (denominado overhaul). Adicionalmente, a equipe de auditores verificou 
as medidas tomadas pela CGTEE para cumprir recomendações anteriormente 
emitidas pela Controladoria-Geral da União (CGU). 

3.  Quanto aos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, a equipe 
de auditores destacou que, conforme o Plano de Negócios e Gestão (2018-22), eram 
esperados, para 2018, a capitalização da dívida pela holding do grupo Eletrobras e a 
realização da revisão geral da Usina Candiota III, prevista para ser realizada entre 
junho a agosto de 2018. A capitalização da dívida da CGTEE com a holding, contudo, 
não ocorreu no exercício de 2018. Essa dívida alcançou a monta de R$ 3.319.642 mil 
no encerramento do exercício. O processo de overhaul, por sua vez, foi iniciado 
somente em dezembro de 2018, tendo sido finalizado em março de 2019. 

4.  Considerando o planejamento para a revisão geral da Usina Candiota III, 
houve a redução do contrato de fornecimento, de 227,02 MW médios para 158,9 MW 
médios em 2018, o que acabou por impactar de forma positiva os indicadores de 
desempenho operacional da companhia no exercício sob exame. O resultado do 
indicador, contudo, não decorre da melhoria operacional da empresa estatal. 
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5.  Em relação ao overhaul da Usina Candiota III, é importante informar que 
tal procedimento consistiu em uma revisão geral de toda a usina, inclusive com a 
abertura do turbogerador. No caso das usinas da mesma classe da Candiota III, é 
recomendável que esse procedimento seja realizado a cada cinco anos. A unidade 
auditada, contudo, até dezembro de 2018, não havia realizado o procedimento na 
citada usina, que foi inaugurada há mais de sete anos. De acordo com a equipe de 
auditoria, após a realização do overhaul, houve o aumento na produção de energia 
pela estatal. Foi ponderado, no entanto, que é importante considerar o curto 
interregno entre o fim do procedimento e a realização da auditoria, e que a CGTEE, 
ainda, não produziu energia elétrica de forma continuada e próxima à capacidade 
nominal instalada. 

6.  A equipe de auditores apontou que, entre a previsão e o efetivo início 
do overhaul, ocorreu significativa variação cambial, no entanto, a CGTEE não realizou 
a atualização do orçamento do projeto. Diante disso, recomendouse à unidade que 
avalie adequadamente os riscos decorrentes da realização do procedimento de 
revisão da Usina e adote controles para mitigá-los.     

7.  Foi apontado, ainda, que o adiamento do início do overhaul - em grande 
parte decorrente da responsabilidade da empresa contratada pela CGTEE para 
conduzir o procedimento - acarretou frustração de receitas no valor de R$ 14,6 
milhões. Além disso, identificou-se um significativo descasamento entre a receita 
frustrada (R$ 14,6 milhões) e a sanção aplicada à empresa contratada 
(aproximadamente, R$ 3,9 milhões). Foi, então, recomendado à estatal que (a) 
estipule, nas próximas contratações, adequado valor de glosa por atraso no início do 
procedimento de revisão; e (b) avalie a necessidade de acionar a empresa que 
recentemente promoveu, com atrasos, o overhaul.    

8.  No que concerne à gestão de compras e contratações, a equipe de 
auditores entendeu que há espaço para melhorias na gestão dos riscos atinentes à 
temática. Além disso, foi constatada a falta de um sistema com repositório de dados 
abrangentes e confiáveis de licitações. A equipe reportou, ainda, fragilidades 
referentes à instrução processual e à insuficiente caracterização da inviabilidade de 
competição em processo de contratação direta de serviços. Foram, então, feitas 
recomendações para sanear as fragilidades identificadas. 

9.  Em relação à situação econômico-financeira da CGTEE, a equipe de 
auditores registrou que, comparativamente a 2017, a receita operacional líquida, em 
2018, recuou 13% e os custos e despesas operacionais recuaram 68,2%. Observou-se, 
ainda, significativa diminuição das despesas com pessoal(quase 50%) e que a conta 
outras despesas apresentou saldo credor de R$ 373.272 mil. Diante disso, o resultado 
do serviço de energia elétrica, em 2018, foi positivo. A equipe de auditores pontuou, 
ainda, a reversão de R$ 293.925 mil de impairment provisionado em 2017, o que 
permitiu o registro de lucro no exercício. Apesar disso, destacou-se que a empresa 
apresenta problemas de liquidez. 

10.  Finalmente, no que toca ao atendimento das recomendações 
anteriormente emitidas pela Controladoria, foi pontuado que a estatal ainda não 
atendeu três recomendações feitas no bojo do Relatório de Auditoria nº 201800652, 
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que teve como escopo a entidade de previdência complementar patrocinada pela 
CGTEE. 

11.  Assim, considerando o exposto e especialmente o apontamento 

constante no item 3.3 do Relatório de Auditoria nº 201900286, a opinião da Unidade 

de Auditoria Interna Governamental é pela certificação REGULAR COM RESSALVA. 

Ressalta-se que, entre 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. 13, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 172/2018. 

 

12. 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, 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. 

 


