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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? 
 
Trata-se de Relatório de 
Auditoria Anual de Contas 
realizada em Furnas Centrais 
Elétricas S/A. 
 
Foram avaliados os atos de 
gestão do exercício 2018, 
referentes à gestão 
ambiental, especialmente 
quanto ao processo de 
licenciamento ambiental de 
seus empreendimentos. 
 
Foram também verificados o 
atendimento aos normativos 
vigentes para a apresentação 
de contas e o grau de 
atendimento pela Unidade às 
recomendações do Controle 
Interno e Externo. 
 
O presente relatório traz 
ainda, como anexo o 
Relatório 201801602, com 
avaliações sobre a gestão do 
suprimento de bens e serviços 
e a gestão da concessão de 
patrocínios na empresa. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

Em atendimento à missão constitucional do 
Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal, prevista no artigo 74 da 
Constituição Federal de 1988, bem como às 
Decisões Normativas –TCU nº 170 e 172 ambas 
de 2018, realizou-se a presente auditoria, 
visando auxiliar o Tribunal de Contas da União 
com subsídios para o julgamento da prestação 
de contas de Furnas Centrais Elétricas S/A. 

 

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

Em relação à gestão ambiental, identificou-se 
que o processo de licenciamento ambiental 
está regularmente estruturado, em função de 
sua normatização interna, da existência de 
sistema informatizado de controle do 
processo de obtenção de licenças, do 
constante monitoramento das multas 
aplicadas e da existência de gestão de riscos.  

Finalmente, em relação a gestão da concessão 
de patrocínios, foram verificadas 
impropriedades tanto na modalidade 
“chamada pública” como na modalidade 
“escolha direta”, que suscitaram a expedição 
de recomendações estruturantes. 



 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

MME – Ministério de Minas e Energia 

TCU – Tribunal de Contas da União 

UPC – Unidade Prestadora de Contas 

SFC – Secretaria Federal de Controle 

GLA.E – Gerência de Licenciamento Ambiental 

EP.E – Superintendência de Escritório de Projetos  

GA. E – Superintendência de Gestão Ambiental e Fundiária  
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INTRODUÇÃO 
 

Em atendimento ao disposto nas Decisões Normativas  do Tribunal de Contas da União 
(TCU) nº 170, de 19.09.2018, e nº 172, de 12.12.2018, bem como consoante o 
estabelecido na seção II, capítulo V da Instrução Normativa da Secretaria Federal de 
Controle Interno (SFC) nº 03, de 09.06.2017, apresentam-se os resultados dos exames 
realizados sobre a prestação de contas anual de Furnas Centrais Elétricas S/A. 

A Auditoria Anual de Contas tem por objetivo fomentar a boa governança pública, 
aumentar a transparência, provocar melhorias na prestação de contas dos órgãos e 
entidades federais, induzir a gestão pública para resultados e fornecer opinião sobre as 
contas a serem julgadas pelo TCU. 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 
20.02.2018, entre a Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro   (CGU-
R/RJ) e a Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro 
(SecexEstataisRJ/TCU), foram efetuadas as seguintes análises previstas na DN TCU n° 
172 de 12.12.2018 a partir das respectivas questões de auditoria: 

Item 1 - Avaliar, considerando a natureza jurídica e o negócio da Unidade Prestadora de 
Contas (UPC), a conformidade das peças exigidas nos incisos I, II e III do artigo 13 da 
Instrução Normativa TCU nº 63/2010 com relação às normas vigentes que regem a 
elaboração de tais peças.  

Q.1 Considerando a natureza jurídica e o negócio da unidade prestadora de 
contas (UPC), as peças (i) rol de responsáveis, (ii) relatório de gestão e (iii) 
relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que devam se 
pronunciar sobre as contas, ou sobre a gestão dos responsáveis pela UPC, estão 
em conformidade com as normas e orientações? 

Neste item, a metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise dos itens que 
compõem o Relatório de Gestão e das peças do Processo de Contas, conforme 
disponibilizados no sistema e-Contas do TCU. 

Item 2 - Avaliar, os resultados da gestão ambiental da empresa, especialmente os 
impactos decorrentes do processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos. 

Q2. A gestão do licenciamento ambiental dos empreendimentos de Furnas está 
estruturada de forma adequada? 
Q2.1 O processo de obtenção de licenças ambientais dos empreendimentos está 
normatizado internamente na empresa? 
Q2.2 Há sistema informatizado corporativo ou controles suficientes que 
permitam a adequada gestão ambiental dos empreendimentos de Furnas, 
disponibilizando informações gerenciais para o acompanhamento do processo 
de obtenção de licenças ambientais como o histórico dos prazos médios, 
situação das licenças por empreendimento, controle de prazos, custos do atraso 
e outros?  
Q2.3 Furnas monitora os custos do atraso na obtenção das licenças ambientais, 
no que diz respeito à aplicação de multas dos órgãos ambientais? 
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Q2.4 Furnas faz gestão de riscos no processo de obtenção das licenças 
ambientais (identifica, avalia, trata e monitora)? 

Item 5 - Avaliar a qualidade da gestão de riscos e controles internos concernente a 
política de patrocínios da empresa. 

Q3. Furnas implementou os controles internos sugeridos nos pilotos realizados 
no âmbito da implantação do Programa de Integridade conduzido pela Deloitte 
nos eventos de risco relacionados a patrocínios (escolha direta)? Foi possível 
verificar a efetividade destes controles? 

Adicionalmente ao escopo da DN TCU n° 172, foram realizadas as seguintes avaliações: 

Item 1 - Avaliar o grau de atendimento das recomendações emitidas pela Controladoria-
Geral da União (CGU). 

Q4. A UPC mantém uma rotina de acompanhamento e de atendimento das 
recomendações emanadas pela CGU? Existem recomendações pendentes de 
atendimento e que impactam a gestão da unidade? 

Item 2 - Avaliar o cumprimento pela UPC das determinações e recomendações 
expedidas pelo TCU que façam referência expressa para acompanhamento pelo órgão 
de Controle Interno. 

Q5. Caso existam determinações/recomendações do TCU à UPC (Unidade 
Prestadora de Contas), que contenham determinação específica à CGU para 
acompanhamento, as mesmas foram atendidas? 

Em todos os itens, a metodologia utilizada contemplou testes, entrevistas, análises de 
documentos e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício 2018. As 
atividades foram executadas em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis 
ao Serviço Público Federal. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  

1. Avaliação do Processo de Licenciamento Ambiental. 

Trata-se da avaliação da gestão do licenciamento ambiental em Furnas, em especial no 
que se refere à verificação da existência de estruturação normativa, de sistema 
informatizado, do monitoramento constante dos custos do atraso na obtenção das 
licenças ambientais (no que se refere às multas aplicadas pelos órgãos ambientais), do 
atendimento de condicionantes exigidas pelos órgãos ambientais, e da gestão dos riscos 
ambientais que envolvem os empreendimentos de geração e transmissão. 

Salienta-se que a Gerência de Licenciamento Ambiental – GLA.E é a responsável pela 
condução do processo de licenciamento, conforme previsto na Instrução Técnica – 
Licenciamento Ambiental de Empreendimentos, revisada em 22.05.2019. Tal 
instrumento normativo prevê os agentes competentes para execução do processo de 
obtenção de licenças ambientais dos empreendimentos. 

Observa-se que a gerência utiliza dois sistemas informatizados, Geodominus e Multas, 
que contém ferramentas que permitem o controle da gestão ambiental dos 
empreendimentos de FURNAS, disponibilizando informações gerenciais para o 
acompanhamento do processo de obtenção de licenças ambientais como o histórico dos 
prazos médios, situação das licenças por empreendimento, controle de prazos e custos 
do atraso; entretanto, identificou-se que, no caso da fase anterior ao licenciamento 
prévio, o controle é efetuado pelo sistema Lotus Notes, sistema corporativo destinado 
ao controle de correspondências e prazos. 

Constatou-se, também, no que se refere a aplicação de multas pelos órgãos ambientais, 
que Furnas monitora os custos do atraso na obtenção das licenças ambientais, e seus 
impactos na gestão dos empreendimentos, por intermédio do Sistema de Multas que 
apresenta informações sobre valores, órgão ambiental sancionador, empreendimento, 
motivo das multas e outras informações. Constatou-se que de 2016 a 2018, Furnas 
recebeu 27 multas de órgãos ambientais, no montante de R$ 17 milhões, referentes a 
12 empreendimentos, sendo aproximadamente R$ 8 milhões em multas aplicadas pelo 
IBAMA. Segundo a empresa todas as multas aplicadas foram contestadas e os processos 
de defesa estão sendo conduzidos pela sua área jurídica.  

Importa ressaltar que o TCU, no relatório que embasou o acórdão nº 2522/2016 – 
Primeira Câmara, constatou despesas da ordem de R$ 20 milhões em multas aplicadas 
pelo IBAMA nos empreendimentos de Furnas, conforme o trecho a seguir destacado: 

Vale a pena assinalar que este trabalho foi constituído como 
desdobramento do Acórdão 8.079/2014 – 1ª Câmara, que, por ocasião 
do julgamento da prestação de contas do Ibama, exercício de 2012, 
determinou a remessa, às respectivas unidades técnicas, da relação com 
o número de autos de infração e valor total das multas ambientais 
aplicadas às entidades que compõem a clientela deste Tribunal. De 



 

9 
 

acordo com a documentação fornecida pelo Ibama, Furnas havia 
recebido multas que totalizavam quase 20 milhões de reais no triênio 
2012-2014. 

Observa-se, portanto, ao menos em relação ao órgão ambiental federal, uma redução 
significativa no triênio 2016-2018 em relação ao triênio 2012-2014, em torno de 60%. 
Não obstante, considerando o conjunto dos órgãos ambientais, a empresa ainda segue 
recebendo multas expressivas. 

Segundo Furnas, o risco corporativo na gestão socioambiental não foi avaliado pela 
empresa no exercício sob exame, posto que não foi priorizado. Cumpre salientar que a 
empresa afirma que a gestão de riscos focada no processo de obtenção das licenças 
ambientais é inerente a cada empreendimento, sendo realizada pela Superintendência 
de Escritório de Projetos – EP.E. Após a Reunião de Busca de Soluções, realizada em 
19.09.2019, Furnas apresentou evidências de que o evento de risco “Gestão 
SocioAmbiental de Empreendimentos” foi  priorizado pela empresa no exercício 2019, 
sendo aprovado pelo Conselho de Administração e a Diretoria Executiva, nos termos da 
RCA 002/569 de 08.08.2019 e da RD 004/3082 de 03.07.2019. Para este evento 
especificamente foi indicado como um dos fatores de risco o “Descumprimento das 
condicionantes ambientais e demais requisitos legais nos empreendimentos em 
implantação e operação. 

Afirma a empresa que, dadas as especificidades de cada empreendimento, cujos riscos 
são únicos e, portanto, não generalizáveis, a avaliação dos riscos focada apenas no 
processo de obtenção das licenças ambientais poderia gerar distorções e trazer 
imprecisões nas análises.  

Na gestão de riscos dos empreendimentos da empresa, realizada pela EP.E, a empresa 
identifica riscos agregados relacionados ao licenciamento ambiental, tais como “atraso 
na licença de instalação” e “atraso na licença de operação”, conforme exemplos de 
matriz de riscos de empreendimentos apresentada durante os trabalhos de campo. 

Importa salientar que os exames da CGU se restringiram à avaliação da gestão de risco 
do processo de obtenção das licenças ambientais e não da gestão de riscos de seus 
empreendimentos, que demandaria uma análise aprofundada. 

Portanto, baseado nas análises efetuadas, entende-se que a gestão do licenciamento 
ambiental dos empreendimentos de Furnas, no que se refere à verificação da existência 
de normatização interna, de sistema informatizado,  do monitoramento constante dos 
custos do atraso na obtenção das licenças ambientais decorrentes da aplicação de 
multas dos órgãos ambientais e da gestão dos riscos ambientais que envolvem os 
empreendimentos, está estruturada. Assinale-se que não foi escopo deste trabalho 
avaliar os demais custos e impactos decorrentes desses atrasos. Ademais, destaca-se a 
priorização por Furnas do evento de risco “Gestão SocioAmbiental de 
Empreendimentos” para o ciclo 2019. 
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2. Avaliação da Gestão da Concessão de Patrocínios. 

Os resultados desta avaliação constam do Relatório CGU n.º 201801602, em anexo. 

Foi examinada a concessão de patrocínios nas modalidades “chamada pública” e 
“escolha direta”. As impropriedades verificadas na modalidade “chamada pública” 
consistiram do pagamento acima do valor definido pela empresa em seu sítio na internet 
para concessão a terceiros das mesmas contrapartidas oferecidas a Furnas, seleção de 
projetos realizada por um único servidor e não por uma comissão, bem como erros no 
lançamento das notas na planilha de classificação dos projetos do Espaço Furnas 
Cultural. Na modalidade “escolha direta”, foram identificadas falhas na avaliação dos 
projetos, levando à possibilidade de seleção por meio da utilização de critérios 
subjetivos.  

 Em decorrência, foram emitidas as seguintes recomendações estruturantes acordadas 
com a Unidade: 

- Incluir no Edital a previsão de limitar o valor do patrocínio a cota máxima de aporte, 
nos casos em que o proponente oferte cotas pré-estabelecidas em material institucional 
do projeto, bem como em seu endereço eletrônico. 

- Fazer constar no edital de seleção de projetos de patrocínio todas as etapas que 
impactem no resultado do mesmo. 

- Promover a automatização da inserção das notas dos jurados no sistema CITRIX 
(sistema de banco de dados), evitando a possibilidade de falhas por inserção manual. 

-  Avaliar a possibilidade de disponibilizar o Formulário de Patrocínio a Eventos (FPE) 
para preenchimento direto no site da empresa, evitando a necessidade de inserção 
manual pela Gerência de Responsabilidade Sociocultural - GRS.P no sistema CITRIX. 

- Revisar o questionário de avaliação dos projetos para fazer constar desse todos os 
aspectos que a empresa julgue essenciais para a tomada de decisão de Furnas, com a 
gradação de peso que reflita a importância dada pela empresa ao tema, de modo a 
tornar objetivos os critérios de decisão de quais serão os projetos selecionados. Em caso 
de decisão diversa daquela que seria derivada da aplicação direta da avaliação, fazer 
constar da Proposta de Decisão de Diretoria - PRD justificativa para a excepcionalidade. 

- Adequar a IN 02/2017, que trata de patrocínios, para fazer constar todas as etapas do 
processo decisório de escolha dos projetos que serão contratados por Furnas. 

- Adequar os instrumentos contratuais e de orientação da empresa relacionados a 
concessão de patrocínios, de forma a manter uma regra única acerca da data de 
aceitação por Furnas de comprovantes de despesas realizadas pelos beneficiários. 
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- Deixar claro nos instrumentos de análise do custo x benefício dos eventos de patrocínio 
(notas técnicas, PRD, etc.) quais são as contrapartidas que não serão utilizadas por 
Furnas, com a respectiva motivação. 

3. Análise do Processo de Prestação de Contas da Unidade. 

A partir dos exames realizados, conclui-se que Furnas elaborou todas as peças a ela 
atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2018. As 
peças contemplaram o formato e conteúdo obrigatório nos termos da DN TCU nº 
170/2018, da IN TCU nº 63/2010, da Portaria TCU nº 369/2018, exceto o Rol de 
Responsáveis. A empresa inseriu no e-Contas os e-mails institucionais de treze dos 
quinze responsáveis pela UPC em desacordo com as Orientações do Sistema E-Contas. 

Instada a empresa sobre o assunto, esta forneceu a informação do e-mail pessoal dos 
mencionados treze integrantes do rol, tendo a CGU efetuado a correção no Sistema. 

4. Avaliação do cumprimento das recomendações da CGU. 

Foi constatado que Furnas mantém rotina de acompanhamento, a cargo da Auditoria 
Interna, e busca o atendimento das recomendações emanadas pelo Controle Interno.  

Para tanto, avaliou-se a implementação por Furnas das recomendações em 
monitoramento em 30.05.2019, no total de noventa e oito. Destas, trinta foram 
consideradas atendidas e uma cancelada, permanecendo sessenta e sete em 
monitoramento. As recomendações pendentes de atendimento, embora sejam em 
número elevado e possam representar riscos de impacto na gestão da Unidade, tiveram 
seu prazo de atendimento prorrogado, vêm sendo objeto de iniciativas por parte de 
Furnas visando seu atendimento. Destaca-se que o processo de monitoramento das 
recomendações é dinâmico, com constante interação entre a Empresa e CGU. 

5. Avaliação do cumprimento das deliberações do TCU expedidas 
para Furnas. 

Verificou-se que não houve, nos exercícios de 2015 a 2018, determinação específica do 
TCU à Furnas que contivesse determinação para acompanhamento pela CGU. 

RECOMENDAÇÕES 

1- Apresentar documento com detalhamento das ações concretas e efetivas para 
mitigar o risco de possível perda financeira decorrente das multas aplicadas pelos órgãos 
ambientais, contendo, no mínimo, as ações e seus objetivos, cronograma, no que 
couber, e responsáveis pela sua execução.  

Achado n° 1 
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CONCLUSÃO 
Com base nas análises realizadas, observa-se que algumas situações merecem uma 
especial atenção do gestor com o objetivo de que se implementem melhorias com base 
nas recomendações e apontamentos formulados no presente relatório e anexos. 

No que tange à gestão do licenciamento ambiental, foram identificadas a existência de 
normatização interna, de sistema informatizado, do monitoramento constante dos 
custos do atraso na obtenção das licenças ambientais decorrentes da aplicação de 
multas dos órgãos ambientais, e de gestão de riscos ambientais que envolvem os 
empreendimentos, estando estruturada. Destaca-se que o evento de risco “Gestão 
SocioAmbiental de Empreendimentos” não foi priorizado por Furnas no exercício de 
2018, somente no ano seguinte.  

Quanto à gestão de patrocínios, foi verificada a existência de impropriedades na 
concessão nas modalidades “chamada pública” e “escolha direta”, consignadas no 
Relatório de Auditoria n.º 201801602. 

Em relação à conformidade das peças, conclui-se que Furnas elaborou todas as peças a 
ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2018, no 
entanto, há uma necessidade de aperfeiçoar a rotina estabelecida pela Unidade em 
relação ao registro do rol de responsáveis que foi inicialmente disponibilizado com 
informações em desacordo com as orientações do Tribunal de Contas da União.  

Sobre o cumprimento das recomendações da CGU, constatou-se que a empresa 
mantém rotina adequada de acompanhamento e atendimento das recomendações 
emanadas pela Controladoria-Geral da União. 

Quanto à avaliação do cumprimento das deliberações do TCU expedidas para a FURNAS, 
verificou-se que não houve, nos exercícios de 2015 a 2018, determinação específica do 
TCU à Furnas que contivesse determinação para acompanhamento pela CGU. 
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

Achado n.º 1 

Manifestação da Unidade Examinada 

Em 25/09/2019, Furnas apresentou por e-mail a seguinte manifestação: 

Conforme acordado em reunião realizada, em 19/09, seguem nossas sugestões 
de resposta, relativas às Propostas de Recomendação CGU, constantes do 
formulário CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO/ NÚCLEO DE AÇÃO DE CONTROLE 6/ ORDEM DE SERVIÇO NO 
201901003:  

Recomendação 1: Avaliar a possibilidade de utilização do sistema informatizado 
de controle do processo de licenciamento ambiental para o licenciamento 
prévio.  

Furnas hoje já utiliza um sistema informatizado para monitoramento do 
licenciamento prévio, no caso o LOTUS NOTES, aplicativo de controle de 
correspondência, que possui recurso de alerta de prazos.  

Considerando que a fase de licenciamento prévio (até a emissão da Licença 
Prévia) consiste, basicamente, na instauração do processo de licenciamento, 
seguida pela obtenção de termos de referência para a elaboração de estudos e 
do requerimento da licença, o que é realizado por meio de tramitação de ofícios 
com os órgãos ambientais, o respectivo controle é satisfatoriamente executado 
por meio do referido aplicativo.  

Já para o controle de atendimento às condicionantes, foi verificada a 
necessidade de um sistema mais robusto, motivo pelo qual decidiu-se pela 
utilização do GEODOMINUS, plataforma de gestão e governança ambiental e 
fundiária, que permite um melhor monitoramento. Ressalta-se que, face à 
magnitude do parque gerador e transmissor da Empresa, Furnas hoje tem sob 
sua responsabilidade mais de 1800 condicionantes em atendimento, as quais 
possuem periodicidades diferenciadas (mensal, trimestral, semestral ou anual), 
cujo cumprimento é de responsabilidade de vários órgãos da Empresa, o que 
dificulta, sobremaneira, o controle das atividades, motivo pelo qual optou-se 
pela utilização deste sistema.  

Ressalta-se que a utilização do GEODOMINUS no licenciamento prévio não 
excluiria a necessidade de utilização do LOTUS NOTES, gerando duplicidade de 
controle, indesejável em qualquer sistema de gestão, sem agregar 
confiabilidade ao processo.  

[...] 

Recomendação 3: Avaliar a conveniência e a oportunidade de implementação 
de sistemática de gerenciamento dos riscos do processo de obtenção de licença 
ambiental e de acompanhamento de suas condicionantes, considerando a 
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metodologia de riscos aprovada por Furnas, conforme a IN.008.2018 – Gestão 
de Riscos Corporativos.  

Conforme esclarecido na reunião, a IN.008.2018 consiste em uma metodologia, 
utilizada pela Holding, para o estabelecimento de Matriz de Riscos Corporativa, 
a qual, em seu Ciclo 2019, priorizou o evento de risco “Gestão Socioambiental 
de Empreendimentos”, tendo a GA.E como proprietária do evento, que elencou 
cinco (5) fatores de risco. Um desses fatores de risco trata justamente do 
descumprimento de condicionantes, cuja probabilidade, impactos (incluindo 
perdas financeiras) e plano de ação já foram definidos, conforme evidências a 
seguir apresentadas.  

(11_SocioAmbiental_Apresentacao_Gestores.pptx) 

(Risco_VALORADO_Modelo ELB_GA.E_18set19.pdf) 

No que concerne ao licenciamento prévio, o mesmo é inerente a cada 
empreendimento que, em função de suas especificidades, requer análises de 
risco diferenciadas e sinérgicas, considerando as características 
multidisciplinares do tema. Dependendo dessas especificidades, os aspectos 
socioambientais e fundiários podem ter implicações para o empreendimento, 
em termos de custo e prazo de implantação, completamente distintas.  

Como exemplo deste fato, citamos a Portaria Interministerial Nº 60, de 
24/03/2015 que, entre outros aspectos, avalia os impactos socioambientais do 
empreendimento em função da distância (km) às terras indígenas e às 
comunidades quilombolas. Essas distâncias inclusive são maiores para 
empreendimentos localizados na Amazônia Legal. 

Do mesmo modo, com relação aos aspectos relacionados à existência de 
Unidades de Conservação e de Áreas Minerárias, a avaliação está condicionada 
aos requisitos legais, ou seja, os impactos dependem da categoria de Unidades 
de Conservação (e.g. se de Uso Sustentável ou de Proteção Integral), e se a 
intervenção do empreendimento ocorre em áreas com ou sem autorização de 
pesquisa minerária 

Desta forma, qualquer avaliação dos riscos, realizada no âmbito corporativo, 
focada apenas no processo de licenciamento ambiental, de um modo geral, 
sem considerar as especificidades de cada empreendimento e a sinergia com 
os diferentes setores da Empresa, pode gerar distorções e trazer maior 
imprecisão nas análises. 

Portanto, FURNAS executa a análise de riscos pertinente ao licenciamento 
prévio, por meio de sua Superintendência de Escritório de Projetos – EP.E, que 
faz a gestão dos empreendimentos individualmente, com apoio das áreas 
competentes. A EP.E possui as seguintes atribuições dentro do Manual de 
Organização, relacionadas à análise de risco: 

“Identificar, analisar, acompanhar e controlar as principais pendências e riscos 
associados aos Empreendimentos Corporativos, de forma a permitir o 
tratamento de questões que possam comprometer o andamento das 
atividades e impactar o resultado.” 

“Elaborar, consolidar e encaminhar para aprovação os Planos de Investimento, 
incluindo matriz de risco, eventograma e CAPEX.” 
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Ressalta-se que a EP.E é uma Superintendência subordinada à Diretoria de 
Engenharia, da qual também faz parte esta Superintendência de Gestão 
Ambiental e Fundiária. 

Qualquer alteração nas atribuições ora definidas incidiria diretamente na forma 
de atuação da Empresa. 

Análise da equipe de Auditoria 

No que se refere às manifestações apresentadas em resposta à proposta original de 
recomendação que prescrevia à auditada “Avaliar a possibilidade de utilização do 
sistema informatizado de controle do processo de licenciamento ambiental para o 
licenciamento prévio” entende-se que a alegação de que o uso de dois sistemas 
corporativos, na fase anterior à obtenção do licenciamento prévio, de fato, geraria uma 
desnecessária duplicidade de controle, sem agregar valor à gestão. Diante disso, houve 
modificação do correspondente achado (achado n.º 1). 

Já em relação às manifestações apresentadas em resposta à recomendação que 
prescrevia à auditada “Avaliar a conveniência e a oportunidade de implementação de 
sistemática de gerenciamento dos riscos do processo de obtenção de licença ambiental 
e de acompanhamento de suas condicionantes, considerando a metodologia de riscos 
aprovada por Furnas, conforme a IN.008.2018 – Gestão de Riscos Corporativos”, a 
empresa apresentou argumentação no sentido de possibilitar a correção na análise da 
CGU (achado n.º 1). 

A empresa apresentou evidências de que a gestão de riscos está sendo realizada de 
maneira corporativa, com a priorização do evento de risco “Gestão SocioAmbiental de 
Empreendimentos” para o exercício de 2019, com a inclusão do fator de risco 
relacionado ao assunto. 
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II – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO CGU N.º 201801602                          

 

 

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 

 

Unidade Auditada: Furnas Centrais Elétricas S/A 

Município - UF: Rio de Janeiro - RJ 

Relatório nº: 201801602 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

Superintendente da CGU-RJ,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201801602, 

apresentamos os resultados dos exames realizados sob atos e consequentes fatos de 

gestão, ocorridos na supra-referida, no período de 01/01/2018 a 14/09/2018. 
 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

Os trabalhos foram realizados na Sede da Unidade Gestora no Rio de Janeiro, no período 

de 20/09/2018 a 05/12/2018, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao 

serviço público federal, objetivando o acompanhamento preventivo dos atos e fatos de 

gestão ocorridos no período de abrangência do trabalho, qual seja, 01/01/2018 a 

14/09/2018. Nenhuma restrição foi imposta aos nossos exames, realizados por 

amostragem, sobre as áreas de gestão de patrocínios e despesas de pequeno vulto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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II – RESULTADO DOS EXAMES 

1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

1.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

1.1.1 PARCELAMENTO DO OBJETO                         

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Fragilidades identificadas nos controles de despesas de Pequeno Vulto pela 

Auditoria Interna e pela Deloitte Touche Tommatsu Consultores e ausência de 

tratamento de riscos priorizados. 

 

Fato 
 

A Deloitte Touche Tommatsu Consultores foi contratada para a prestação de serviços de 

implementação de um Programa de Integridade em FURNAS, sendo que um dos produtos 

previstos foi o Mapa de Riscos de Compliance, com a categorização dos eventos de risco 

identificados.  

A “Matriz de Riscos de Conformidade e Fraude/2017” relacionou 94 riscos, classificados 

de acordo com a sua criticidade. Foram selecionados cinco eventos de risco para o Projeto 

Piloto, dentre os quais o de “fracionar compras (pequeno vulto), com o propósito de burlar 

a obrigatoriedade de realizar licitação”, ao qual foi atribuída alta criticidade. Contudo, a 

Deloitte não emitiu relatório com as suas conclusões acerca desse evento antes do término 

da vigência do prazo contratual, o que foi feito para os quatro outros pilotos.  

O Projeto previu a atualização contínua do Mapa de Riscos de Compliance, por meio do 

monitoramento dos canais de mídia e de denúncias; da identificação de casos concretos 

durante a execução de procedimentos de compliance; da análise de indicadores; da 

avaliação do cenário corporativo; e de novas rodadas de entrevistas. 

O Mapa está sendo revisado pela equipe da Gerência de Conformidade, tendo em vista o 

entendimento de que não é plausível a existência de 94 riscos de compliance. Em 

outubro/2018, estava sendo finalizada análise dos 55 riscos classificados como altos, uma 

vez que foi identificado que vários destes riscos já são mitigados via controles internos 

previstos na Lei Sarbanes-Oxley - SOx, que visam garantir a criação de mecanismos de 

auditoria e segurança confiáveis nas empresas. 

De acordo com FURNAS, durante o monitoramento dos canais de mídia e da execução 

dos procedimentos de compliance, não foram identificados novos riscos para serem 

inseridos no Mapa. Contudo, não foi possível atualizá-lo com as informações oriundas de 

denúncias, uma vez que a Gerência de Conformidade não recebe reporte referente aos 

seus teores, e com indicadores de monitoramento do Programa de Integridade, cuja 

implementação já foi recomendada pela CGU. Já as novas rodadas de entrevistas, serão 

realizadas posteriormente à revisão do Mapa.  

Quanto às medidas adotadas em decorrência da elaboração do Mapa de Riscos de 

Compliance, FURNAS informou ter implementado ação para Patrocínios e que está em 

fase final de normatização a providência relacionada à seleção de parceiros em Pesquisa 

& Desenvolvimento - P&D. Informou também que novas atitudes serão empregadas após 

a revisão do Mapa e priorização de novos riscos, não tendo registrado informações acerca 

do tratamento e direcionamento dos demais eventos de risco e da implementação dos 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Auditoria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresas
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respectivos procedimentos preventivos. Em relação ao reporte/formalização dos 

resultados obtidos, bem como ao monitoramento/definição e utilização de indicadores, 

destacou que os mesmos já fazem parte de recomendação da CGU, cujo plano de ação 

está em fase de execução.  

No que diz respeito ao risco associado a despesas de Pequeno Vulto - PV, identificaram-

se quatro relatórios de Auditoria Interna emitidos em 2017 e 2018 que abordaram o tema 

(n.o 001.2017, 015.2017, 024.2017 e 006.2018).  

Atualmente, os limites para a realização de despesas de Pequeno Vulto são os previstos 

na Lei n.º 13.303/16 (materiais e serviços comuns: R$ 50.000,00; e obras e serviços de 

engenharia: R$ 100.000,00). Apesar disso, quando em 20/09/2018 solicitou-se a 

apresentação dos normativos vigentes em 2018 sobre PV, FURNAS disponibilizou a 

Instrução Normativa – IN 007/2015 - Rev. 01, que registra valores diferentes dos acima 

mencionados. Questionada acerca da referida informação, a empresa informou que a 

versão atual da Instrução apresenta os procedimentos internos para aquisições de Pequeno 

Vulto de acordo com o previsto na Lei n.º 8.666/93 e que, tendo em vista a promulgação 

da Lei n.º 13.303/16, a Instrução encontra-se em revisão. Informou, ainda, que todas as 

requisições de compra aprovadas após abril/2018 devem ser executadas de acordo com a 

Lei 13.303/16, conforme correspondência da Eletrobras CTA-PR-1077/2018. Assim 

sendo, a equipe da CGU considera que houve uma falha de FURNAS ao apresentar a IN 

007/2015 - Rev. 01 como o normativo vigente em 2018 sobre PV. 

O Relatório de Auditoria n.º 001.2017 teve como escopo os processos de contratação e 

aquisição realizados na modalidade de Pequeno Vulto pela Gerência de Comunicação 

Social, no período de 01/01/2016 a 10/10/2016, tendo sido identificadas não 

conformidades em todos os 120 processos de contratações por pequeno vulto analisados. 

Os exames abrangeram o montante de R$ 1.489 mil, o que representou 34% do total de 

processos desta natureza. Dentre as impropriedades verificadas, cabe destacar: propostas 

de preços não reconhecidas pelos emitentes; pagamento por meio de Pequeno Vulto de 

serviços já contratados através de Ata de Registro de Preços, sendo as evidências de 

execução de ambos os serviços similares; emissão de requisições de serviços após a 

realização dos eventos; fracionamento de despesas; e contratação de serviços de pequeno 

vulto superior ao limite estabelecido em normativo.  

As impropriedades registradas no Relatório de Auditoria n.º 001.2017 foram incluídas no 

escopo da Sindicância n.º 010/2969, instaurada em julho/2017, tendo a Comissão 

decidido indiciar alguns empregados. Contudo, um dos indivíduos que responde ao 

processo ajuizou ação trabalhista solicitando declaração da sua nulidade, o que foi negado 

pelo juízo ao proferir a sentença, que também determinou o seu prosseguimento. 

Posteriormente, o sindicado ajuizou medida cautelar no intuito de obter efeito suspensivo 

da sentença, deferido em juízo de segunda instância, de forma que os trabalhos da 

Comissão se encontram suspensos. Por fim, o setor jurídico de FURNAS apresentou 

medida judicial para revogar a decisão prolatada na medida cautelar que prestou efeito 

suspensivo à sentença, sendo que o processo se encontra com o seu relator para apreciar 

referido pedido, no intuito de decidir se o processo da Comissão de Sindicância 

permanecerá suspenso ou se prosseguirá com os trabalhos de apuração. FURNAS 

informou que, caso os seus interesses não sejam viabilizados nessa instância judicial, 

adotará outras medidas judiciais nas instâncias superiores.  

O Relatório n.º 015.2017 teve como escopo a análise dos processos de gestão contratual 

e Pregão Eletrônico, Pequeno Vulto, Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação, realizados 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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na Gerência de Centro de Serviços Compartilhados de Minas Gerais - CSM.A no período 

de 01/01/2016 a 31/12/2016. Foram relacionadas 18 não conformidades relacionadas a 

despesas de Pequeno Vulto (PV), quais sejam: não foram encontrados processos de PV; 

aquisição de material de estoque sem justificativa; prestações de serviços sem cotação, 

apesar do valor total das aquisições com mesmo objeto ultrapassar o limite previsto nos 

itens 3.1 e 5.4.1 da IN FURNAS 007.2015; fracionamento nas aquisições de materiais e 

serviços; ausência de apresentação de certidões de Seguridade Social, Negativa de 

Débitos Trabalhistas e CRF - FGTS; falta do número mínimo de propostas na cotação; 

contratação direta de mão de obra terceirizada para serviços de apoio administrativo; 

equipamentos novos em estado de deterioração; falta de assinatura em Requisição de 

Serviço; ausência de assinaturas em formulário impresso das Requisições de Material e 

Serviço; nota fiscal emitida antes do instrumento contratual; ausência de formalização da 

solicitação de cotação de preços; aquisição local de objetos vedados pela modalidade de 

Pequeno Vulto; aquisição de materiais de estoque por processo de PV, contrariando 

previsto em normativo de FURNAS; não consta declaração de inidoneidade; valor da nota 

fiscal maior que o valor da cotação vencedora; aquisição não efetuada em microempresa 

e empresa de pequeno porte; ausência de assinatura ou data nas propostas cotadas; falta 

de assinatura do instrumento contratual; e ausência do quadro comparativo de preço. 

O Relatório n.º 024.2017 teve como escopo a aderência do processo Gestão de Materiais 

(subprocesso: Compras Convencionais, Contratação de Serviços/ Gestão de 

Fornecedores/ Recebimento) aos requisitos da Lei Sarbanes-Oxley para o exercício de 

2016, sendo que os exames foram realizados por consultores da Deloitte, acompanhados 

por auditores internos. Foram testados 24 controles do referido processo, dos quais seis 

foram considerados ineficazes. Destes, dois abordaram despesas de Pequeno Vulto, tendo 

sido registrada a ausência de evidência de cotação com três fornecedores em aquisições 

de PV com valor acima de R$ 2mil; e a não homologação por autoridade competente no 

sistema ComprasNet de item adquirido por meio de cotação de Pequeno Vulto eletrônica. 

“Informações suprimidas por solicitação da empresa Furnas Centrais Elétricas S.A., em 

função de sigilo, na forma da Lei nº 12.527/2011”. 

Contudo, ainda não houve a implementação de Plano de Ação com o objetivo de inibir as 

falhas identificadas nos relatórios de Auditoria Interna n.º 001.2017, 015.2017, 024.2017 

e 006.2018. FURNAS esclareceu que as referidas deficiências foram identificadas em 

processos de Pequeno Vulto realizados por áreas distintas da CS.A e Superintendência de 

Gestão de Suprimentos - GS.A, e que o Plano de Ação que objetiva a sua resolução previa 

a sua centralização na CS.A e, eventualmente, na GS.A. Esclareceu também que, em 

função da alteração dos limites dos processos de PV por meio da Lei n.º 13.303/2016, a 

centralização encontra-se em fase final de estudo para futura aprovação das partes 

envolvidas no processo, sendo 31/12/2018 a data prevista para a implementação do Plano.  

A equipe da CGU, entretanto, entende que a alteração dos limites para a realização de 

despesas de Pequeno Vulto resultante da publicação da Lei 13.303/16 não pode ser 

utilizada como justificativa para a ausência de implementação de Plano de Ação que visa 

a resolução das deficiências relacionadas nos relatórios de Auditoria Interna 

anteriormente citados, uma vez que a Lei data de 30/06/2016. 

Tendo em vista a alta criticidade atribuída pela Deloitte ao risco “fracionar compras 

(pequeno vulto), com o propósito de burlar a obrigatoriedade de realizar licitação” e à 

identificação de falhas relevantes na modalidade Pequeno Vulto pela Auditoria Interna, 

selecionou-se amostra com a finalidade de verificar se houve melhoria nos controles 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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internos relacionados a despesas desta natureza. Conforme evidenciado nos demais itens 

desse relatório, ainda há deficiências significativas, o que evidencia a necessidade de 

melhoria dos controles internos e, consequentemente, de execução de processo de 

tratamento do referido risco.  

Cabe destacar que a categorização de eventos de risco por meio da elaboração de “Mapa 

de Riscos de Compliance” - no qual “fracionar compras (pequeno vulto), com o propósito 

de burlar a obrigatoriedade de realizar licitação” foi elencado como de alta criticidade - é 

apenas uma etapa inicial. É preciso efetuar o seu tratamento; implantar procedimentos 

preventivos; reportar/ formalizar os resultados obtidos; e monitorá-los, por meio da 

definição e utilização de indicadores.  

Vale também ressaltar que o cenário atual é similar ao apontado pela Auditoria Externa 

KPMG na Certificação SOx referente ao exercício de 2014, quando foi registrada a 

ausência de identificação de processo de tratamento dos 12 riscos então priorizados, do 

monitoramento do comportamento dos referidos eventos e da implantação de indicadores 

de risco.  

Conclui-se que, embora os riscos atualmente priorizados sejam diferentes dos de 2014, 

FURNAS não avançou de forma significativa no processo de tratamento desses eventos. 
##/Fato## 

Causa 
 

Ausência de normatização de fluxo de encaminhamento das informações oriundas de 

denúncias à Gerência de Conformidade, inclusive com previsão da sua utilização na 

atualização do Mapa de Riscos de Compliance. 

Falha de controle interno de FURNAS ao apresentar informação desatualizada como 

resposta ao item 4 da SA 201801602/01, que solicitou a disponibilização do normativo 

vigente em 2018 sobre PV, bem como ao não alterar tempestivamente a IN.007.2015 - 

Rev01. 

Morosidade na implementação de Plano de Ação que almeje a resolução das deficiências 

relacionadas a despesas de Pequeno Vulto registradas em relatórios de Auditoria Interna. 

Morosidade na adoção de medidas visando ao tratamento de riscos priorizados. 

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Após a reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 18/02/2019, a área 

responsável informou, por meio de correio eletrônico em 25/02/2019, que “não foram 

registradas pendências para acompanhamento” relacionadas ao RAU.001.2017 e 

RAU.024.2017. 

Quanto às medidas adotadas visando inibir as falhas identificadas no RAU.006.2018, 

Furnas disponibilizou a Resolução de Diretoria – RD n.º 001/3020, de 27/06/2018, que 

aprovou a criação de Comissão de Sindicância Disciplinar Ordinária para apurar 

responsabilidades relacionadas às não conformidades apontadas no referido Relatório.  

No que tange às ações implementadas com a finalidade de elidir as não conformidades 

relacionadas no RAU.015.2017, a empresa apresentou a Correspondência Interna 

CS.A.I.242.2017, de 07/08/2017, por meio da qual a Auditoria Interna foi informada 

quanto à situação naquela ocasião das recomendações pendentes de implantação e cujos 

planos de ação tinham data prevista para 31/07/2017. 
 ##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 

A informação de que o RAU.001.2017 e o RAU.024.2017 não registraram pendências 

para acompanhamento não encontra respaldo nos relatórios.   

As impropriedades elencadas no RAU.001.2017 foram incluídas no escopo da 

Sindicância n.º 010/2969, sendo que os trabalhos da Comissão estão suspensos em virtude 

de decisão judicial. Cabe, portanto, à Furnas acompanhar o julgamento do mérito da ação 

movida para suspensão dos trabalhos de apuração. 

No que diz respeito ao RAU.024.2017, vale destacar que uma das medidas previstas no 

plano de ação elaborado junto à Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos – 

GRI.P foi a centralização dos processos de pequeno vulto na CS.A e GS.A. Por ocasião 

dos exames realizados pela CGU, a centralização encontrava-se em fase final de estudo 

para futura aprovação das partes envolvidas no processo, de forma era uma das medidas 

para a qual FURNAS deveria ter se pronunciado. 

Os esclarecimentos referentes às falhas identificadas no RAU.006.2018 não foram 

suficientes, uma vez que não foi disponibilizado o relatório conclusivo da Comissão de 

Sindicância. 

As informações acerca das falhas identificadas no RAU.015.2017 também não foram 

suficientes. A CS.A.I.242.2017 não apresenta a situação atual das suas recomendações 

pendentes de implantação, tendo em vista que a referida correspondência data de 

agosto/2017. Além disso, o documento não relacionou as medidas adotadas para todas as 

não conformidades relacionadas a PV constantes do relatório, não tendo sido 

mencionadas: MAT5-001-001, MAT5-001-002, MAT5-001-003, MAT5-003-002, 

MAT5-004-001, MAT5-004-002, MAT5-004-005, MAT5-005-004, MAT5-008-002, 

MAT5-008-003, MAT5-008-004, MAT5-008-005, MAT5-009-001 e MAT5-009-002.    

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Considerando a previsão de implementação em 31/12/2018 do Plano 

de Ação que visa inibir as falhas identificadas nos relatórios de Auditoria Interna n.º 

001.2017, 015.2017, 024.2017 e 006.2018, solicitamos informar as medidas adotadas e 

as não conformidades que visaram elidir, relatando inclusive eventuais mudanças 

efetuadas em normativo interno acerca de contratações de Pequeno Vulto. 

 

Recomendação 2: Acompanhar o julgamento do mérito da ação movida para suspensão 

dos trabalhos de apuração e informar a CGU sobre a atuação de Furnas visando a 

conclusão da Sindicância n.º 010/2969. 

 

Recomendação 3: Concluir a revisão da IN.007.2015 - Rev01, de forma a sanear a 

incompatibilidade entre os limites para a realização de despesas de Pequeno Vulto 

previstos na Lei n.º 13.303/16 e no normativo interno de FURNAS. 

 

Recomendação 4: Implementar medidas de tratamento dos eventos de risco relacionados 

às aquisições de Pequeno Vulto mapeados e priorizados pela empresa. 

 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
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Contratações indevidamente realizadas por meio da modalidade Pequeno Vulto, 

resultando em fracionamento de despesas. 

 

Fato 
 

 Os Relatórios de Auditoria Interna n.º 001.2017, 015.2017 e 006.2018 registraram a 

ocorrência de fracionamento de despesas, tendo em vista contratações de serviços e 

compras de materiais de mesma natureza por meio de processos de Pequeno Vulto – PV, 

cujo somatório dos valores ultrapassou os limites estabelecidos nos normativos então 

vigentes para a utilização desse tipo de procedimento. 

Atualmente, a IN FURNAS 019.85 - Rev. 36 determina que “Outros Serviços e Aquisição 

de Material” até R$ 50.000,00 e “Obras e Serviços de Engenharia” até R$ 100.000,00 

estão dispensados de licitação. 

Ao analisar planilha com as despesas de Pequeno Vulto realizadas por FURNAS em 2018 

(posição em 30/09/2018), verificou-se que ainda há fracionamento de despesas, conforme 

exemplos a seguir apresentados.  

A "REC PLAY PROJETOS AUDIO E VIDEO LTD" e a "HARI PRODUCOES E 

EVENTOS CULTURAIS" foram contratadas por meio de processos de Pequeno Vulto, 

sendo que o valor original do pedido da "REC PLAY " totalizou R$ 53.700,00 (cinquenta 

e três mil e setecentos reais) e o da "HARI PRODUCOES ", R$ 77.420,00 (setenta e sete 

mil, quatrocentos e vinte reais), montantes que ultrapassaram o limite estabelecido na IN 

FURNAS 019.85 - Rev. 36.   

A "TOP LINE PROMOCAO E EVENTOS LTDA", "SOCCER CAMP 

ORGANIZACOES DE EVENTOS" e "V. M. M. C." foram contratadas para a realização 

de palestras dinâmicas e oficinas por meio de processos de Pequeno Vulto, sendo que o 

somatório dos valores originais dos pedidos das três empresas (R$ 147.620,00) que 

prestaram serviços de mesma natureza ultrapassou o limite estabelecido em normativo 

para PV, apesar dos valores por empresa serem inferiores a R$ 50mil (R$ 49.880,00, R$ 

49.870,00 e R$ 47.870,00, respectivamente). 

Em relação à contratação das cinco empresas anteriormente mencionadas por meio de 

vários processos de Pequeno Vulto, FURNAS esclareceu que se trataram de objetos 

diferentes, para prestação de serviços em momentos e locais diferentes, bem como 

decorreram das propostas mais vantajosas para a Administração Pública.   

Os serviços prestados pela "REC PLAY PROJETOS AUDIO E VIDEO LTD" foram 

objeto de um processo de iluminação (R$ 14.000,00), um processo de recreação (R$ 

7.700,00), um processo de buffet (R$ 16.000,00) e um processo de palestra dinâmica (R$ 

16.000,00), sendo que dois foram realizados em março/2018, um em maio/2018 e um em 

agosto/2018. 

Os serviços prestados pela "HARI PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS" foram 

objeto de dois processos de hidratação/alimentação (R$ 31.700,00) e três processos de 

iluminação (R$ 45.720,00), sendo que um foi realizado em março/2018, um em 

maio/2018 e três em julho/2018. 

Os serviços prestados pela "TOP LINE PROMOCAO E EVENTOS LTDA" foram objeto 

de dois processos de oficina de bijuteria (R$ 33.920,00) e um processo de palestra 

dinâmica (R$ 15.960,00), realizados em março/2018, maio/2018 e setembro/2018.  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                         
www.portaldatransparencia.gov.br 

23 

Os serviços prestados pela "SOCCER CAMP ORGANIZACOES DE EVENTOS" foram 

objeto de um processo de palestra dinâmica (R$ 17.950,00), um processo oficina de 

futebol (R$ 15.960,00) e um processo de oficina de vôlei (R$ 15.960,00), realizados em 

janeiro/2018, abril/2018 e setembro/2018.   

Os serviços prestados pela "V. M. M. C." foram objeto de um processo de palestra 

dinâmica (R$ 15.970), um processo de recreação (R$ 15.950,00) e um processo de oficina 

(R$ 15.950,00), realizados em março/2018, maio/2018 e agosto/2018. 

Identificou-se similaridade em objetos de processos de Pequeno Vulto relacionados às 

contratações das cinco empresas anteriormente mencionadas, de forma que poderiam ter 

sido agregados em um número menor de procedimentos e, consequentemente, 

enquadrados em outras modalidades licitatórias. A "HARI PRODUCOES E EVENTOS 

CULTURAIS" e a "REC PLAY PROJETOS AUDIO E VIDEO LTD", por exemplo, 

prestaram serviços de iluminação e alimentação. Já a "TOP LINE PROMOCAO E 

EVENTOS LTDA", "SOCCER CAMP ORGANIZACOES DE EVENTOS" e "V. M. M. 

C." realizaram palestras dinâmicas e oficinas.  

Registre-se que as empresas "TOP LINE", "SOCCER CAMP" e "V. M." possuem 

vínculos, uma vez que duas delas têm o mesmo endereço, bem como há grau de 

parentesco entre os sócios de outras duas. 

Cabe registrar também que a Gerência de Centro de Serviços Compartilhados Goiás - 

CSG.A (atual nomenclatura da Gerência de Centro Serviços Compartilhados Brasília - 

CSB.A), a Gerência Estadual Rio de Janeiro - CSR.A e a Gerência Estadual São Paulo - 

CSS.A adquiriram combustível, no período de 01/01/2018 a 30/09/2018, por meio de 

processos de PV cujos valores originais dos pedidos totalizaram, respectivamente, R$ 

106.627,37 (cento e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos), R$ 

58.594,25 (cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco 

centavos) e R$ 71.533,32 (setenta e um mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e dois 

centavos), acima do montante máximo previsto na norma.  

Ademais, a Gerência de Projetos Eletromecânicos de Subestações e Equipamentos - 

GPE.E realizou seis processos de PV, no período de 01/01/2018 a 30/09/2018, visando a 

seleção de empresa para elaboração de projetos básicos/executivos de serviços de 

engenharia, sendo que quatro resultaram na contratação da ENGEQUIPE Engenharia e 

Serviços Ltda e dois na da ANTARES Projetos e Serviços de Engenharia Ltda. O valor 

original dos pedidos totalizou R$ 222.203,00 (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e três 

reais), o que ultrapassa o limite previsto na IN FURNAS 019.85 - Rev. 36 para “Obras e 

Serviços de Engenharia”. Além disso, em 50% dos citados processos, o quantitativo de 

empresas que apresentou propostas foi inferior a três, tendo FURNAS esclarecido que o 

seu normativo interno não exige propostas de três fornecedores, mas apenas o mínimo de 

três consultas. 

O entendimento da equipe da CGU é o de que realmente não houve inobservância de 

normativo, mas poucas cotações resultam em risco de contratação a preços acima do de 

mercado. Cabe destacar que não foram apresentadas evidências de confronto do preço 

contratado com outra fonte além das propostas, tal como sistema de custo de obras, de 

forma a garantir a economicidade da contratação. 
 ##/Fato## 

Causa 
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Falta de planejamento em contratações realizadas na modalidade Pequeno Vulto, 

resultando na utilização de modalidade licitatório indevida. 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Após a reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 18/02/2019, a área 

responsável apresentou os seguintes esclarecimentos, por meio de correio eletrônico em 

25/02/2019, acerca da contratação de serviços para a realização de eventos mediante 

processos de Pequeno Vulto: 

“Estamos providenciando o planejamento dos próximos eventos a serem realizados, por 

meio de processo licitatório de Pregão Eletrônico, em atendimento e cumprimento as 

recomendações contidas no Relatório CGU nº 201801602.” 

Por intermédio de e-mail encaminhado em 26/02/2019, a Gerência de Atendimento de 

Órgãos de Controle - GAT encaminhou esclarecimento da Superintendência de Centro de 

Serviços Compartilhados - CS.A acerca da evolução da utilização da modalidade de 

Pequeno Vulto para aquisição de combustível. Registrou que os veículos são abastecidos 

desde fevereiro/2013 por meio de cartão vinculado a contrato corporativo e que as 

exceções ficavam por conta de alguns veículos pesados e de equipamentos de manutenção 

de linhas, assim como geradores e transformadores, que não possuíam o referido cartão e 

permaneciam utilizando a modalidade de Pequeno Vulto. Em setembro/2018, houve a 

vinculação de cartões corporativos aos referidos veículos e equipamentos, sendo que 

ainda assim verificou-se a ocorrência de abastecimentos pontuais fora do contrato. De 

acordo com a CS.A, é praticamente impossível "zerar" as aquisições de combustível por 

PV em função de situações que não podem ser supridas pelo contrato corporativo, tais 

como: utilização de veículo em área não coberta pelo contrato; sistema “fora do ar” no 

momento do fornecimento; e abastecimento excepcional de equipamentos não 

cadastrados, uma vez que não demandam combustível de forma rotineira. Além disso, 

ressaltou que cerca de 95% dos suprimentos da frota de Furnas são realizadas pelas áreas 

regionais, muitas vezes em regiões distantes de qualquer cidade. 

Nos quadros a seguir, evidenciou-se o impacto da vinculação de novos cartões 

corporativos em setembro/2018 na redução da aquisição de combustível por PV: 

 

Quadro - Abastecimento de combustível: outubro/2018 

Órgão Quantidade Valor 

CSGT.A (EC)                      260                   R$   36.839,63  

CSG.A                      986   R$ 202.963,12  

CSM.A                      829   R$ 178.641,16  

CSR.A                  1.229   R$ 246.164,98  

CSS.A                      820   R$ 137.665,13  

Total do Contrato                  4.124   R$ 802.274,02  

Aquisições por PV                        11                   R$     6.881,19  

Total Abastecido                  4.135   R$ 809.155,21  

Representatividade 0,27% 0,85% 

Fonte: Sistemas da Max Frota (aquisições contrato) e SAP (aquisições por PV). 

 

Quadro - Abastecimento de combustível: novembro/2018 

Órgão Quantidade Valor 
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CSGT.A (EC)                      206  R$   28.310,09 

CSG.A                      842  R$ 167.864,10 

CSM.A                      780  R$ 158.115,37 

CSR.A                  1.133  R$ 227.002,39 

CSS.A                      830  R$ 140.892,67 

Total Contrato                  3.791   R$ 722.184,62  

Aquisição por PV                        13   R$   33.900,40  

Total Abastecido                  3.804   R$ 756.085,02  

Representatividade 0,34% 4,48% 

Fonte: Sistemas da Max Frota (aquisições contrato) e SAP (aquisições por PV). 

 

Quadro - Abastecimento de combustível: dezembro/2018 

Órgão Quantidade Valor 

CSGT.A (EC)                      155  R$   22.041,67 

CSG.A                      852  R$ 165.337,76 

CSM.A                      679  R$ 147.284,48 

CSR.A                  1.069  R$ 201.681,29 

CSS.A                      789  R$ 134.936,64 

Total Contrato                  3.544   R$ 671.281,84  

Aquisição por PV                          8   R$  13.983,27  

Total Abastecido                  3.552   R$ 685.265,11  

Representatividade 0,23% 2,04% 

Fonte: Sistemas da Max Frota (aquisições contrato) e SAP (aquisições por PV). 

 

Quadro - Abastecimento de combustível: janeiro/2019 

Órgão Quantidade Valor 

CSGT.A (EC)                      188  R$   25.665,16 

CSG.A                      743  R$ 133.202,13 

CSM.A                      679  R$ 133.037,48 

CSR.A                      753  R$ 139.963,86 

CSS.A                      752  R$ 122.070,04 

Total Contrato                  3.115   R$ 553.938,67  

Aquisição por PV                        13   R$   13.812,25  

Total Abastecido                  3.128   R$ 567.750,92  

Representatividade 0,42% 2,43% 

Fonte: Sistemas da Max Frota (aquisições contrato) e SAP (aquisições por PV). 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A efetividade da implementação da recomendação acerca da contratação de serviços 

relacionados à realização de eventos será acompanhada por meio do monitoramento do 

Plano de Providências Permanente, via Sistema Monitor. 

No que diz respeito à utilização da modalidade de Pequeno Vulto para aquisição de 

combustível, acatamos a manifestação da UJ de que as aquisições desta natureza são 

exceção desde outubro/2018. Considerando os dados dos quadros anteriores, o valor 

médio das aquisições PV de combustível por órgão foi de R$ 3.429/mês no período de 
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outubro/2018 a janeiro/2019, de forma que a estimativa para o período de um ano é 

inferior ao limite de R$ 50mil e, portanto, observa o limite estabelecido pela IN FURNAS 

019.85 - Rev. 36.  

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Planejar adequadamente a contratação de serviços relacionados à 

realização de eventos de modo a evitar fracionamento de despesas de mesma natureza e 

aumentar a competitividade dos certames. 

 

Recomendação 2: Incluir em normativo interno a exigência de comprovação de que as 

contratações de Pequeno Vulto estejam alinhadas aos preços de mercado, o que pode ser 

realizado por meio da comparação com outras fontes de informação além das propostas, 

sendo que no caso de obras/serviços de engenharia deve haver confronto com sistema de 

custo de obras. 

 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Aquisições de Pequeno Vulto com consulta a somente um fornecedor. 

 

Fato 
 

 De acordo com a planilha com as despesas de Pequeno Vulto realizadas em 2018 

encaminhada em 02/10/2018, o seu valor bruto totalizou R$ 21 milhões, sendo que 21% 

desse montante foram contratados por meio de pedidos que não ultrapassaram R$ 2mil. 

Apesar da IN 007/2015 estar em processo de revisão para adequação aos valores definidos 

pela Lei n.º 13.303/2016, FURNAS manteve o procedimento previsto na Instrução acerca 

da exigência de apenas uma cotação para a realização de aquisições até dois mil reais.  

Identificou-se, na referida planilha, a prática de contratar a mesma "razão social", com 

valores individuais de pedidos inferiores ao limite para o qual é exigida somente uma 

cotação e montante total das aquisições acima do referido marco (quando devem ser 

consultados, no mínimo, três fornecedores), conforme dados a seguir, selecionados 

aleatoriamente. 

Quadro 1 – Contratações com valores para os quais há exigência de apenas uma cotação, 

mas cujo montante total por fornecedor ultrapassou o citado limite. 

Item Contratada Quantidade de pedidos  

com valor inferior a 

R$2mil 

Somatório dos 

valores brutos dos 

pedidos (R$) 

1 Aladim e Yvonne Prestadora 33 39.640,00 

2 P. K. A.  26 18.340,69 

3 Auto Posto Rio Grande de Fronteira 16 17.119,81 

4 Centelha Equipamentos Elétricos Ltda  14 15.629,11 

5 Vila Vitória Mercantil do Brasil 19 14.671,40 

6 Casa da Borracha de Passos Ltda  22 14.656,46 

7 M. A. L. 9 11.841,20 

8 Allprot Optical Comércio 12 10.337,80 

9 C. M. B. 20 9.944,30 
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Item Contratada Quantidade de pedidos  

com valor inferior a 

R$2mil 

Somatório dos 

valores brutos dos 

pedidos (R$) 

10 M. L. L. M. C.  17 9.439,84 

11 M. C. S. Z. 11 8.958,00 

12 BINED Comércio Instalação  11 8.861,60 

13 Agrometal Comercial de Ferragens Ltda 8 8.800,15 

14 Assis & Silva Dedetizadora e Servic 5 8.658,00 

15 Cleocamp Comércio de Material 11 8.545,57 

16 Cooperativa Agrícola de Vargem 17 8.378,84 

17 K. C. D. M. ME  12 8.082,50 

18 Comercial de Alimentos Figueiredo 16 8.046,18 

19 Auto Posto Cinco Estrelas Ltda 21 7.980,69 

20 Auto Posto Central Itabera Ltda  4 7.843,69 

21 D. M. C. 5 6.446,00 

22 G. R. C. 11 6.437,98 

23 Casa do Construtor Materiais  6 6.321,32 

24 Arbom Comércio de Refrigeração 7 6.219,60 

25 L. M. F. 4 6.206,75 

26 Automação Comércio de Equipamentos 17 5.877,68 

27 P. C. P.  4 5.860,00 

28 A. O. G. - ME 11 5.770,05 

29 Coopeavi Coopeagropecuária Centro 3 5.732,00 

30 J. A. B. 4 5.616,52 

31 Air Liquide Brasil Ltda 7 5.573,58 

32 D. F. C. 3 5.463,00 

33 J. S. M. 5 5.310,00 

34 Bragal Comércio e Serviços Ltda 4 5.271,00 

35 N. S. O. ME  4 5.268,00 

36 Supermerkato Com 7 5.252,91 

37 Castelli Materiais para Construção 6 5.207,47 

38 A. C. R. M. 6 5.188,00 

39 Acqua Lar Comércio de Bebidas Ltda 3 5.160,00 

40 E. S. A. 3 5.065,00 

41 Cemetra Central de Motores  13 5.007,93 

42 Cetest ES – Manutenção e Utilidades  4 4.981,15 

43 Comercial HF – Com Prod Desc e Limp 5 4.609,17 

44 Casa de Pães Dona Farinha Ltda EPP 8 4.404,54 

45 Arte Design Equipamentos 3 4.397,00 

46 R. S. F.  7 4.383,75 

47 J. M. B. 8 4.372,00 
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Item Contratada Quantidade de pedidos  

com valor inferior a 

R$2mil 

Somatório dos 

valores brutos dos 

pedidos (R$) 

48 Agromap Máquinas Agrícolas Passos L 3 4.284,41 

49 Comercial Casa do Adubo Ltda  7 4.247,60 

50 A. P. F. - ME 3 4.226,50 

51 G. D. F. 8 4.219,00 

52 Caldas Alimentos Ltda  7 4.165,00 

53 Auto Serviço Gasvix Ltda 13 4.153,47 

54 A. C. A. 7 4.066,00 

55 ASP Atlanta Sistema de Planejamento 3 3.990,00 

56 Cirúrgica Riopretana Ltda:  4 3.972,00 

57 Auto Posto de Castro Ltda 5 3.968,16 

58 L. T. S. 3 3.880,72 

59 M. M. M. 4 3.820,00 

60 CHU'S Papelaria Ltda  6 3.815,40 

61 Atacadão Papelex Ltda 4 3.759,93 

62 A. S. R. 2 3.680,00 

63 Auto Posto Vila "A" Ltda 4 3.651,51 

64 E. A. N. S. 3 3.600,00 

65 Cegil Supermercado 8 3.519,23 

66 J. C. A. N. - ME  9 3.490,00 

67 Aero Dinâmica Equipamentos 2 3.457,90 

68 Abrafer Comercial Ltda 7 3.450,37 

69 M. C. M. S.  4 3.366,50 

70 A Instaladora Materiais Elétricos 3 3.361,10 

71 A. R. B. V. 2 3.350,00 

72 Agência de Despachos Líder SC Ltda  6 3.336,07 

73 A. A. - EPP 7 3.287,50 

74 M. L. S. 2 3.264,50 

75 Casa das Tintas Comércio de Tintas 2 3.231,67 

76 Anvale Informática Ltda 2 3.203,00 

77 Agulhas Negras Manutenção 2 3.200,00 

78 A. N. P. R. 2 3.200,00 

79 Casa Vitória Utilidades Domésticas 6 3.146,50 

80 E. C. D. S. M. 7 3.120,79 

81 J. W. 2 3.100,00 

82 M. C. A. 6 3.091,64 

83 G. E. F. 2 3.090,00 

84 Brasil 2000 Combustíveis Ltda  2 3.087,28 

85 Comercial Caldas Clean Ltda – ME 8 3.061,95 
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Item Contratada Quantidade de pedidos  

com valor inferior a 

R$2mil 

Somatório dos 

valores brutos dos 

pedidos (R$) 

86 Castell-Tur Agência de Viagens e Tu 2 3.050,00 

87 Ar Soluções Elétricas e Automação  4 3.011,00 

88 Aguamar de Macaé Comércio das Águas 3 3.000,00 

89 A. M. P. P. ME  2 2.998,00 

90 A Ferragista Comércio de Ferragens 6 2.994,16 

91 J. C. G. M. 4 2.970,00 

92 J. R. D. S. 2 2.970,00 

93 C. S. M. 2 2.954,63 

94 Capricho Tintas Ltda - ME 2 2.941,00 

95 S. R. C. A. J.  6 2.898,25 

96 R. A. L. Eireli ME 7 2.882,00 

97 Comercial Líder Produtos e Mant 2 2.817,40 

98 BSC – Comércio Varejista De 6 2.812,60 

99 Casa dos Reles - Eletro 2 2.765,00 

100 3L Ferragens Ltda  3 2.754,76 

101 O. S. A.  2 2.735,00 

102 Castelo Forte Samambaia Mater.  3 2.732,30 

103 Alpina Equipamentos Industriais Ltd 2 2.730,00 

104 W. O. C.  2 2.700,00 

105 Ande Materiais Elétricos Ltda  4 2.693,19 

106 Desejo Sabor Indústria e Comércio 5 2.670,50 

107 Bellotti Comércio de Ferramentas Lt 7 2.669,51 

108 W. M. G. 3 2.635,00 

109 Arte Impressa Serigrafia Ltda 2 2.620,00 

110 Auto Elétrica Agege & Oliveira Ltda 5 2.602,69 

111 Central de Eletrificação Itumbiara 5 2.587,34 

112 J. C S. ME 6 2.578,85 

113 M. F. R.  5 2.547,00 

114 Apontual Comércio Ltda - ME 2 2.509,48 

115 M. A. S.  6 2.500,73 

116 Acelétrica Comércio e Representações 2 2.455,53 

117 C. A. H. ME 3 2.440,00 

118 Castelo Distribuidora Comercial de 3 2.417,00 

119 Brimel Material Elétrico Ltda 4 2.382,13 

120 Branel Comércio de Materiais 6 2.378,40 

121 J. R. S. F. 10 2.355,40 

122 Cartel Telefonia Ltda 5 2.331,00 

123 Barravento Comércio de Vidros Ltda 3 2.200,00 
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Item Contratada Quantidade de pedidos  

com valor inferior a 

R$2mil 

Somatório dos 

valores brutos dos 

pedidos (R$) 

124 S. A. V. C. Gab  3 2.182,00 

125 R. A. T.  2 2.180,00 

126 H. R. R. 2 2.160,00 

127 J. G. A. C. ME 3 2.105,17 

128 Campanha Buffet Ltda 2 2.100,00 

129 A. G. - ME 2 2.100,00 

130 M. A. O. S.  5 2.090,00 

131 E. C. L. 2 2.065,00 

132 G. A. P. 3 2.039,00 

133 M B. V. J. D. A. 3 2.030,00 

Total 824 650.434,95 

Fonte: Planilha “PGTO-PV-2018-V.2.1-Valor Original do Pedido.xlsx”. 

 

FURNAS apresentou os seguintes esclarecimentos para os itens relacionados no Quadro: 

a) Itens 2, 6, 7, 8, 12, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 33, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 62, 67, 69, 

70, 73, 74, 80, 82, 95, 96, 101, 104, 106, 107, 110, 112, 115, 120, 123, 126, 129 e 

133:  

“Em função das áreas regionais de Furnas se encontrarem muitas vezes em 

localidades extremamente remotas, grande parte dos processos listados são 

casos de impossibilidade da obtenção de mais de uma cotação junto ao mercado 

local de cada região, especialmente para as subáreas da Gerência de Minas 

Gerais, seja por falta de fornecedor para o objeto em contratação/aquisição, seja 

pelos demais estabelecimentos não possuírem certidões regulares” 

b) Itens 25, 43, 58, 90, 94, 99, 102, 109, 111, 113 e 114:  

“Nos processos onde identificou-se previamente que o montante dos pedidos 

superaria os R$ 2 mil reais em caso de nova contratação com o mesmo 

fornecedor, foram realizados: - novos processos com 03 cotações [Exemplos: 

itens 90, 94, 99, 102, 109, 111 e 113]; - novos processos por Cotação Eletrônica 

[Exemplos: itens 25, 43, 58 e 114].” 

c) Item 31:  

“Outra situação verificada foram fornecedores cuja soma do valor dos pedidos 

no exercício ultrapassarem o limite de R$ 2.000,00 em função das aquisições 

serem realizadas por Centros de Serviços (ou demais órgãos da empresa) 

distintos (...): (...) -> AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Aquisições de gases diversos 

realizadas pelas CSG.A, CSM.A e CSS.A”   

d) Itens 24, 40, 41, 47, 54 e 93:  

“Adicionalmente, dentre os processos listados, tivemos diversos processos 

manutenções corretivas de máquinas e equipamentos, para os quais se exige uma 

reposição imediata, (...). 

(...) Nestes casos, o processo de cotação junto a 3 fornecedores é extremamente 

moroso, pois, para tal, os prestadores de serviços necessitam abrir os 

equipamentos para poderem orçar o serviço em questão. Tendo em vista a 
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urgência de retorno destes equipamentos às suas atividades de rotina, quando 

orçamento inferior a R$ 2.000,00, o serviço é realizado com apenas uma cotação.  

(...) Sempre que necessário, essas contratações são realizadas diretamente como 

o representante ou o autorizado local do fabricante do produto.” 

e) Itens 3, 19, 20, 53, 57, 63 e 84:  

“Pontualmente para os casos dos postos de combustível, (...), esclarecemos que 

os estabelecimentos em questão eram utilizados, prioritariamente, para 

fornecimento de combustível para equipamentos e veículos pesados de áreas 

regionais, (ii) os quais não eram atendidos pelo cartão corporativo de 

abastecimento. Tendo em vista o custo do deslocamento desses equipamentos 

para outros postos, que não os mais próximos do empreendimento, a opção mais 

vantajosa para a Administração era essa. 

(...) Ratificamos, também em aderência ao informado na resposta à Solicitação 

de Auditoria CGU n° 201801602/10, que estes equipamentos já encontram-se 

cadastrados, desde o final de setembro/18, no contrato corporativo de 

abastecimento de frota.”  

f) Item 8: 

“Há também casos em que, dada a impossibilidade de planejamento prévio das 

aquisições, em função da pontualidade excepcional, aliada a falta de 

fornecedores locais e a urgência na contratação, faz-se necessária a aquisição 

por PV, (...): (...) -> ALPROT OPTICAL COMÉRCIO Aquisição das lentes 

corretivas, as quais foram requisitadas conforme demanda pontual da área 

médica para cada empregado. Cabe ressaltar que as praças de Itumbiara-GO e 

Ibíuna-SP (geradoras dos pedidos) tem restrições de fornecedor que atendem as 

condições exigidas pela Administração Pública.” 

g) Itens 5, 16 e 36: 

“Os processos acima referem-se a aquisição de consumíveis (café e açúcar), 

descartáveis (guardanapos, copos, papel toalha etc.) e lanches diversos para 

atendimento a eventos sem programação anual prévia de diversos clientes 

internos. 

Quanto aos fornecedores listados, informamos, pontualmente, que: 

Vila Vitória Mercantil do Brasil: Atende a SE Vitória-ES e, historicamente, tem o 

melhor preço da região, pois é o único que não cobra frete na entrega em função 

de sua localização. 

De toda a forma, a área regional irá comprovar esta vantajosidade para a 

Administração quando das cotações futuras de 3 preços, ainda que para 

aquisições de valor inferior ao limite do normativo.    

Cooperativa Agrícola de Vargem: Atende a SE Ibiúna-SP. Concentra parte das 

aquisições daquela localidade em função da falta de interesse de fornecedores da 

região atenderem os requisitos mínimos exigidos por Furnas, tais como: efetuar 

cadastro, retenção de impostos e principalmente a falta de CND's.     

De toda a forma, quando das próximas aquisições, será formalizada solicitação 

para um espectro maior de fornecedores da região, a fim de se verificar 

novamente essa condição.   

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                         
www.portaldatransparencia.gov.br 

32 

Supermerkato Com: Atende a UHE Funil (Itatiaia-RJ): Concentra parte das 

aquisições daquela localidade em função da falta de interesse de fornecedores da 

região atenderem os requisitos mínimos exigidos por Furnas, tais como: efetuar 

cadastro, retenção de impostos e principalmente a falta de CND's.       

De toda a forma, quando das próximas aquisições, será formalizada solicitação 

para um espectro maior de fornecedores da região, a fim de se verificar 

novamente essa condição.”       

FURNAS esclareceu também que as informações anteriormente apresentadas são as 

principais justificativas para os casos citados no Quadro e, portanto, exemplos pontuais 

para ilustrar a resposta, não se tratando de uma relação exaustiva. 

Por fim, a empresa registrou: 

“Lembramos que as áreas de atuação de Furnas espalham-se por mais de 60 

localidades, distribuídas em 8 estados + DF, o que dificulta de sobremaneira um 

planejamento centralizado para aquisições de pequena monta que se revelam 

necessárias no cotidiano de cada área.   

Assim sendo, considerando que (i) as requisições são originárias de órgãos e 

localidades distintas e, portanto, são realizadas de  forma totalmente 

descentralizadas, (ii) o recebimento destas requisições não acontecem em 

momento único, e sim conforme  identificação da necessidade por parte dos 

clientes e (iii) ainda não dispomos de ferramenta tecnológica que permita alertar 

(por órgão contratante, por objeto, por fornecedor, etc) eventual acumulo de 

compras com um mesmo fornecedor acima de R$ 2.000,00; cada nova 

contratação pode ser entendida como um processo único, respeitando, dentro do 

seu respectivo valor, as Normas Internas, o Regulamento de Licitações e 

Contratos Eletrobras e a Legislação vigente.  

Ratificamos, ainda, que a análise crítica da requisição é de responsabilidade do 

requisitante, não possuindo o órgão processante mecanismos de avaliação.   

De toda forma, tendo em visto os apontamentos realizados pela CGU e 

considerando o exposto acima, esta Superintendência irá reforçar divulgação em 

todas suas áreas de compras para a necessidade de, além do habitual atendimento 

às normas/legislações, haver, sempre que possível, diversificação de pesquisa de 

preços, ampliando a competitividade nas praças. Adicionalmente, serão 

realizadas tratativas com os diversos clientes internos, a fim de buscar um 

planejamento de aquisições de forma a mitigarmos ao máximo a fragmentação 

das requisições de serviços e fornecimento.” 

Em relação aos esclarecimentos apresentados por FURNAS, temos as seguintes 

considerações: 

a) A impossibilidade de obtenção de mais de uma cotação deve ser evidenciada na 

documentação que ampara cada contratação. 

b) Desde a primeira aquisição de determinada natureza deve ser consultado o 

quantitativo adequado de fornecedores, não sendo suficiente adotar o referido 

procedimento apenas nas contratações subsequentes. 

c) A contratação da Air Liquide Brasil Ltda pela CSM.A ocorreu por meio de três 

pedidos com valores inferiores a R$ 2mil (2000180033, 2000179782 e 

2000181254), cujo valor bruto totalizou R$ 3.728,00 (três mil, setecentos e vinte 

e oito reais), além do pedido 2000184866 no montante de R$ 3.440,00 (três mil, 
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quatrocentos e quarenta reais), de forma que deveriam ter sido consultados, no 

mínimo, três fornecedores. 

d) A morosidade na obtenção de cotação com três fornecedores deve estar 

caracterizada na documentação que fundamenta a contratação. 

e) Apesar da informação encaminhada em resposta à SA 201801602/10 de que 

FURNAS concluiu a vinculação de cartão corporativo de abastecimento para 

todos os equipamentos da empresa em 25/09/2018, identificou-se a compra de 

combustível por meio de 11 processos de Pequeno Vulto no período de 

01/10/2018 a 31/10/2018, sendo o valor original de cada pedido inferior a R$ 2mil. 

f) Não cabe alegar a urgência na contratação de lentes corretivas para empregados 

como um fator impeditivo para a cotação do serviço com três fornecedores. 

Ademais, os pedidos foram emitidos não apenas pela Gerência de Centro de 

Serviços Compartilhados Goiás - CSG.A (atual nomenclatura da Gerência de 

Centro Serviços Compartilhados Brasília - CSB.A) e Gerência Estadual São Paulo 

- CSS.A, como mencionado na resposta apresentada por FURNAS, mas também 

pela CSM.A. 

g) As justificativas apresentadas, de que uma das empresas contratadas tem o melhor 

preço da região e que as outras duas concentram aquisições em função da falta de 

interesse de fornecedores das localidades em atender os requisitos mínimos 

exigidos, devem ser evidenciadas nos processos quando da solicitação de, no 

mínimo, três propostas. Além disso, a afirmativa de que as contratações 

decorreram do atendimento a eventos sem programação anual prévia não restou 

evidenciada nos seus objetos, descritos na planilha com as aquisições feitas por 

FURNAS em 2018 da seguinte forma: 

• Vila Vitória Mercantil do Brasil: aquisição de pó de café e outros materiais 

consumíveis para uso de gerências de FURNAS. 

• Cooperativa Agrícola de Vargem: aquisição de material para coffe breaks em 

treinamentos, bem como de itens para confecção de chá e café nas gerências 

da empresa. 

• Supermerkato Com: aquisição de café e açúcar para utilização em Usina de 

FURNAS. 

 

Vale registrar que não foram apresentados esclarecimentos específicos para a consulta a 

apenas um fornecedor para 49% das empresas contratadas relacionadas no Quadro. 

Também cabe destacar que FURNAS, em sua manifestação, não abordou o curto período 

entre pagamentos a um mesmo fornecedor e que superaram o limite de R$2mil, quais 

sejam:   

a) Brasil 2000 Combustíveis Ltda: dois pedidos com valor inferior a R$2mil; 

somatório dos valores brutos dos pedidos: R$ 3.087,28 (três mil, oitenta e sete 

reais e vinte e oito centavos); e pagamentos efetuados em 07 e 19/02/2018. 

b) Campanha Buffet Ltda: dois pedidos com valor inferior a R$2mil; somatório dos 

valores brutos dos pedidos: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais); e ambos os 

pagamentos efetuados no mesmo dia (16/01/2018). 

c) Anvale Informática Ltda: dois pedidos com valor inferior a R$2mil; somatório 

dos valores brutos dos pedidos: R$ 3.203,00 (três mil, duzentos e três reais); e 

ambos os pagamentos efetuados em junho/2018 (14 e 20/06/2018). 

d) Aero Dinâmica Equipamentos: dois pedidos com valor inferior a R$2mil; 

somatório dos valores brutos dos pedidos: R$ 3.457,90 (três mil, quatrocentos e 
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cinquenta e sete reais e noventa centavos); e pagamentos efetuados em dias 

subsequentes (11 e 12/06/2018). 

e) Agulhas Negras Manutenção: dois pedidos com valor inferior a R$2mil; 

somatório dos valores brutos dos pedidos: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); 

e ambos pagamentos efetuados em agosto/2018 (nos dias 20 e 24/08/2018). 

f) E. C. L.: dois pedidos com valor inferior a R$2mil; somatório dos valores brutos 

dos pedidos: R$ 2.065,00 (dois mil e sessenta e cinco reais); os lançamentos dos 

dois pedidos foram registrados no mesmo dia (08/03/2018); e os respectivos 

pagamentos foram efetuados na mesma data (13/03/2018). 

g) S. A. V. C. Gab: três pedidos com valor inferior a R$ 2mil; somatório dos valores 

brutos dos pedidos: R$ 2.182,00 (dois mil, cento e oitenta e dois reais); e 

pagamentos efetuados em julho/2018. 

 

No que diz respeito à afirmativa de FURNAS de que cada nova contratação pode ser 

entendida como um processo único, não se considerou essa válida. Todas as contratações 

de mesma natureza realizadas pelo mesmo órgão da empresa ao longo do exercício devem 

ser observadas como um único processo, sendo o seu valor total estimado o determinante 

para a decisão de quantos fornecedores devem ser consultados em casos de Pequeno 

Vulto, bem como para o enquadramento na modalidade licitatória pertinente. É o que 

prevê, por exemplo, o inciso II, Art. 29, da Lei 13.303/2016: “II - para outros serviços e 

compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, nos casos 

previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra 

ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez”. 

A ausência de consulta a, no mínimo, três fornecedores não é meramente uma falha 

formal. Como ressaltado no Relatório de Auditoria Interna n.º 015.2017, esta 

impropriedade resulta na possibilidade de contratação com preço superior ao praticado 

pelo mercado. 

Por fim, vale ressaltar que FURNAS manifestou concordância acerca da necessidade de 

ampliar a competitividade em futuras contratações, assim como buscar um planejamento 

de aquisições de forma a mitigar ao máximo a fragmentação das requisições de serviços 

e fornecimento. 

Cabe destacar que o Relatório de Auditoria Interna n.º 015.2017 registrou o mesmo tipo 

de não conformidade. Na ocasião, foram verificadas quatro prestações de serviços com o 

mesmo objeto (lavagem de veículo) e o mesmo fornecedor sem cotação de preços, sendo 

que o valor de cada pedido era inferior a R$2mil, mas o somatório das aquisições excedia 

o referido limite. Um dos riscos apontados foi o de contratação por preços superiores ao 

praticado pelo mercado, tendo a Gerência de Centro de Serviços Compartilhados de 

Minas Gerais - CSM.A se comprometido a implantar procedimento interno para evitar a 

sua reincidência. Dentre as ações previstas, estavam o levantamento das aquisições 

realizadas no último ano e a implantação de um planejamento para esse tipo de aquisição. 
##/Fato## 

Causa 
 

Deficiência no planejamento de FURNAS, resultando em ausência de estimativas 

adequadas das contratações por órgão contratante/ objeto/ fornecedor a serem realizadas 

ao longo do exercício, o que permitiria a utilização do procedimento adequado para 

aquisições de Pequeno Vulto, inclusive com o devido quantitativo de cotações. 
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Ausência de ferramenta que indique aquisições de Pequeno Vulto realizadas pelo mesmo 

órgão e com objeto similar. 

Não implementação de ação prevista no Relatório de Auditoria Interna n.º 015.2017, que 

teve como escopo processos realizados na CSM.A.  

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

FURNAS não apresentou esclarecimentos adicionais após a reunião de Busca Conjunta 

de Soluções, realizada em 18/02/2019. 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Quando da reunião de Busca Conjunta de Soluções, a UJ concordou com a recomendação 

exarada, cuja implementação será acompanhada por meio do Plano de Providências 

Permanente, via Sistema Monitor. 
##/AnaliseControleInterno## 

 

Recomendações: 

Recomendação 1: Implementar mecanismos de identificação de aquisições de Pequeno 

Vulto realizadas pelo mesmo órgão e com objeto similar. 

 

 

2 CONTROLES DA GESTÃO                           

2.1 Composição do Relatório de Auditoria  

2.1.1 Patrocínios  

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Análise da concessão de patrocínios por Furnas em 2018. 

 

Fato 

No exercício de 2017, a consultoria Deloitte foi contratada para implantação do Programa 

de Integridade de Furnas, em que um dos produtos foi o mapeamento dos principais riscos 

de conformidade e fraude junto aos gestores das áreas. Em outra etapa do projeto, foram 

realizados pilotos da implementação de medidas de compliance para prevenção da 

materialização de cinco riscos mapeados na etapa anterior (um de cada Diretoria e um da 

Presidência). 

Dentre os cinco riscos escolhidos para realização do Piloto junto à Deloitte, um deles, de 

responsabilidade da Presidência de Furnas, foi o relacionado à concessão de Patrocínios 

na modalidade “Escolha Direta”, tendo em vista a possibilidade de se “realizar 

patrocínios ou eventos com o intuito de desviar recursos e/ou ocultar a identidade dos 

beneficiários, visando atender aos interesses de terceiros, políticos e/ou agentes 

públicos”. 

Como conclusão do trabalho, a consultoria sugeriu que a área de conformidade fosse 

consultada antes da indicação do patrocínio, visando uma atuação preventiva por parte de 

Furnas em relação aos possíveis riscos existentes. Verificou-se que tal sugestão foi 

implementada pela área de patrocínios, que fez constar do item 3.2.1 da última versão da 
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IN 02.2017 de Furnas, de 20/02/2018, a realização de due diligence pela área de 

conformidade e consequente parecer de conformidade antes da aprovação de cada projeto 

pela Diretoria Executiva.  

No que diz respeito ao risco associado à concessão de Patrocínios, considerando os 

exercícios de 2017 e 2018, identificou-se apenas um relatório de Auditoria Interna que 

abordou o tema “patrocínios, convênios e doações” (n.ºs 032.2017), concluído em 

18/08/2017, que teve como escopo a análise do processo de concessão de recursos para 

projetos de Política Social com incentivos fiscais, visando assegurar a adequada e 

tempestiva utilização de recursos pelas convenentes. Foram selecionados 13 contratos 

(55,49% do universo em valor) para análise de sua formalização, aprovação de alçadas 

competentes, pareceres, publicações e certidões, além da análise das prestações de contas, 

de pagamentos (amostra) e cumprimento das contrapartidas. O processo foi considerado 

“insatisfatório” pela Auditoria Interna, que concluiu pela necessidade de melhorias no 

processo de gestão de contratos da Gerência de Responsabilidade Sociocultural - GRS.P, 

observando: (a) criação de normativo interno que assegure a transparência ao processo de 

escolha do patrocinado e defina regras para execução dos projetos patrocinados; (b) 

exigência da prestação de contas e cobrança do devido ressarcimento, quando couber; (c) 

certidões negativas dos beneficiários/conveniados, a fim de não patrocinar entidades 

inscritas na Dívida Ativa; (d) realização de pagamento extra contratual para que não haja 

duplicidade de dispêndio. 

Acerca da concessão de recursos por meio de patrocínios, verificou-se que Furnas possui 

uma Política de Responsabilidade Social que aponta diretrizes e princípios que devem ser 

seguidos pela empresa para guiar suas ações nesta área. 

As áreas de atuação para as ações de investimento social são aquelas definidas em sua 

Política de Investimento Social: 

• Social: apoio a projetos de caráter social por meio de convênios com entidades 

sem fins lucrativos, de ações sociais que atendam os critérios do Edital do 

Programa Furnas Social e de doações para entidades que se beneficiem de 

renúncia fiscal. 

• Cultural: ações e projetos de caráter cultural, enquadrados ou não na Lei Rouanet 

(Lei 8313/91) ou no Artigo 1° A da Lei do Audiovisual (Lei 8685/93), 

patrocinados ou apoiados por meio de editais específicos ou de interesse 

estratégico para a Empresa. 

• Esportivo: ações ou projetos esportivos ou paraesportivos, patrocinados nos 

termos da Lei de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/06) ou destinados a promover 

a inclusão social por meio do esporte. 

• Técnico-científica: ações ou eventos de natureza técnico-científica, patrocinados 

ou apoiados por meio de editais específicos ou de interesse estratégico para a 

Empresa. 

• Institucional: compreende ações sociais, culturais, esportivas, ou técnico-

científicas que visem divulgação e promoção da marca institucional da Empresa 

em Programas de Governo, patrocinados ou apoiados por Furnas. 

As formas de seleção de Patrocínios e Programas de Furnas também estão definidas na 

Política de Investimento Social: 
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• Chamada Pública: seleção de ações e projetos por meio de edital próprio ou do 

Sistema Eletrobras. 

• Escolha Direta: Seleção de ações e projetos alinhados às estratégias corporativas 

ou no território de atuação dos negócios da Empresa, mediante convite. 

• Seleção Interna: seleção de ações e projetos apresentados pelos voluntários da 

Empresa, dentro do Programa de Voluntariados, por ocasião de edital específico. 

Entre 01/01/2018 e 21/09/2018, de acordo com informações de Furnas, foram cadastradas 

884 solicitações de patrocínios nas diferentes modalidades (excluídas as doações), 

totalizando R$ 124.292.877,62 em pedidos.  

Entre 01/01/2018 e 21/09/2018 a Estatal havia contratado 29 projetos onde foram 

desembolsados R$ 1.796.381,01. Onze destes projetos foram selecionados por meio de 

“escolha direta” e outros dezoito por “chamada pública” (editais). Não houve contratação 

de patrocínio pela modalidade “seleção interna”. 

Tabela: Pedidos de patrocínio e contratos por modalidade entre 01/01/18 e 21/09/18. 
Modalidade Pedidos Valores Pedidos (R$) Aceitos Valores Pagos (R$) 

Cultura 104 63.429.213,41 6 463.250,00 

Edital Cine Furnas Cultural 126 3.149.372,84 5 75.631,01 

Edital Espaço Furnas 

Cultural 582 42.373.608,76 12 694.500,00 

Edital Evento 4 200.000,00 1 80.000,00 

Esporte 14 3.933.703,87    
Evento Escolha Direta 46 5.468.081,63 5 483.000,00 

Outros 8 5.738.897,11    
TOTAL 884 124.292.877,62 29 1.796.381,01 

Fonte: resposta à solicitação de auditoria n.° 201801602/01, itens 5 e 6. 

  
##/Fato## 

2.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Impropriedades na concessão de patrocínios na modalidade "chamada pública" no 

exercício de 2018, incluindo o pagamento acima do valor definido pela empresa em 

seu sítio na internet para as mesmas contrapartidas, seleção de projetos realizada 

por um único servidor e não por uma comissão, além de erros no lançamento das 

notas na planilha de classificação dos projetos do Espaço Furnas Cultural.  

 

Fato 

Foi analisada a concessão de patrocínios na modalidade “Chamada Pública”, verificando 

a adequação aos normativos e os controles internos implementados:  

a) Programa de Patrocínio das Empresas Eletrobras a Eventos do Setor Elétrico 

2018. 

O Programa de Patrocínio das Empresas Eletrobras a Eventos do Setor Elétrico 2018 é 

um processo seletivo público que objetiva selecionar projetos do Setor Elétrico para 

patrocínio, com inscrições exclusivamente pela internet. A avaliação e seleção das 

propostas é realizada por uma comissão, formada por técnicos das Empresas Eletrobras e 

posterior ratificação do resultado final pelo Comitê de Patrocínios das Empresas 

Eletrobras e homologação pela Diretoria Executiva da Eletrobras – DEE. Poderá ocorrer, 
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ainda, a participação de representantes da Secretaria Especial de Comunicação Social - 

Secom e de outras Secretarias que compõem a Presidência da República e Ministérios. 

No site de Furnas não foram encontradas informações atualizadas acerca do Edital de 

2018 (as informações mais recentes são de 2017), mas no site da Eletrobras havia 

informações acerca do Edital de 2018, onde se verifica que foram selecionados para 

patrocínio de Furnas os seguintes eventos: 

• Fórum Global de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade (Acta Diurna 

Marketing, Comunicação e Eventos Ltda): R$ 50.000,00; 

• XI Simpósio sobre Pequenas e Médias Centrais Hidrelétricas e Usinas 

Hidrelétricas Reversíveis. (Comitê Brasileiro de Barragens - CBDB): R$ 

80.000,00; 

• IX Workspot - Workshop Internacional sobre Transformadores de Potência, 

Equipamentos, Subestações e Materiais. (Cigré Brasil): R$ 20.000,00; 

• 33º CBMGA - Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos e 

XXXIII Exposição de Produtos. (Associação Brasileira de Manutenção e Gestão 

de Ativos - Abraman): R$ 50.000,00. 

Até 21/09/2018 apenas o projeto “XI Simpósio sobre Pequenas e Médias Centrais 

Hidrelétricas e Usinas Hidrelétricas Reversíveis Comitê Brasileiro de Barragens 

(CBDB)” havia sido formalizado em contrato. 

A análise desse projeto revelou que Furnas assinou um contrato de patrocínio no valor 

de R$ 80 mil que dava direito a contrapartidas que a classificavam como “patrocinadora 

diamante”, conforme informações do site do evento. No entanto, no site da patrocinada 

consta que a contribuição de um patrocinador diamante era de R$ 60 mil, ou seja, 25% 

menor que o que foi desembolsado por Furnas. A Gerência de Responsabilidade 

Sociocultural - GRS.P esclareceu apenas que o valor solicitado pela empresa havia sido 

de R$ 100 mil, porém foram aprovados R$ 80 mil, sem justificar, no entanto, a diferença 

do valor pago por Furnas em relação aos demais “patrocinadores diamante”. 

b) Cine Furnas Cultural. 

Para formar a programação que ocupou, durante o exercício de 2018, o Cine Furnas 

Cultural, localizado no município de São José da Barra (MG), Furnas lançou o “Edital 

para Ocupação do Cine Furnas Cultural – 2018” com inscrições de 08/01/2018 até 

16/02/2018. De acordo com o edital, seriam disponibilizados recursos totais de R$ 150 

mil para montagem da programação de 2018. 

De acordo com o aludido edital, os projetos recebidos pela empresa passam por duas 

etapas de avaliação: Pré-seleção e Seleção. A etapa de Pré-seleção, com caráter 

eliminatório, consiste na verificação da documentação entregue e é realizada pelos 

técnicos da Empresa. Os projetos habilitados seguirão para a etapa de Seleção. Na etapa 

de Seleção, os projetos são avaliados por técnicos da Empresa, e não cabem recursos 

sobre as decisões.  

Os projetos são selecionados com base nos critérios de qualidade técnica, viabilidade de 

execução, viabilidade orçamentária, relação custo-benefício e diferencial do projeto, 

recebendo pontuação em uma escala de zero a cinco cujo somatório servirá de base para 
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a classificação final dos projetos no processo de seleção e a recomendação do aporte 

financeiro.  

Verificou-se que foram inscritos 126 projetos e que todos passaram para a fase de seleção, 

tendo sido selecionados os nove projetos mais bem pontuados, ao custo de R$ 129.470,00. 

No edital consta que a seleção seria realizada por “técnicos da empresa”, mas verificou-

se que essa foi realizada por um único servidor da GRS.P. Este servidor atribui uma nota 

para cada um dos critérios, mas não apresentou justificativa para as notas atribuídas, não 

havendo como garantir a objetividade da avaliação. Cabe ressaltar, ainda, que esta decisão 

do servidor é soberana, uma vez que a ela não cabe recurso, conforme item 6.3 do Edital. 

c) Espaço Furnas Cultural. 

Para formar a programação que ocupou, no exercício de 2018, o Espaço Furnas Cultural, 

que fica na Sede da empresa no bairro de Botafogo (RJ), Furnas lançou Edital com 

inscrições de 28/11/2017 a 12/01/2018. 

De acordo com o aludido edital, para a programação de 2018, Furnas disponibilizou valor 

total de R$ 1,5 milhão para serem distribuídos nas seguintes áreas artísticas:  

• até R$ 825.000,00 no segmento Música (Erudita ou Popular)  

• até R$ 450.000,00 no segmento Artes Cênicas (Teatro Infantil ou Adulto)  

• até R$ 225.000,00 no segmento Artes Visuais (Exposição) 

Ainda de acordo como o edital, os projetos recebidos pela empresa passam por duas 

etapas de avaliação: Pré-seleção e Seleção. A etapa de Pré-seleção, com caráter 

eliminatório, consiste na verificação da documentação entregue e é realizada pelos 

técnicos da Empresa. Os projetos habilitados seguirão para a etapa de Seleção. Nessa 

etapa, os projetos são avaliados por uma comissão mista soberana formada por 

profissionais externos selecionados pelo gestor da área, especializados na área cultural 

dos segmentos artísticos envolvidos, e por uma comissão interna. Os projetos são 

selecionados com base nos critérios de qualidade técnica, viabilidade de execução, 

viabilidade orçamentária, relação custo-benefício e diferencial do projeto, recebendo 

pontuação em uma escala de zero a cinco cujo somatório servirá de base para a 

classificação final dos projetos no processo de seleção e a recomendação do aporte 

financeiro.  

Foi realizada análise da avaliação feita pela empresa em cada um dos segmentos, com os 

seguintes achados: 

Segmento Artes Cênicas: 

Foram inscritos 244 projetos, sendo que 242 passaram para a fase de seleção. Na fase de 

seleção um funcionário da GRS.P avaliou todos os projetos, pontuando-os com notas de 

0 a 25 (cinco quesitos com notas de 0 a 5). Dos 242 projetos selecionados, apenas os 65 

que tiveram pontuação acima de dezenove seguiram para a avaliação do jurado técnico. 

Verificou-se que o jurado técnico não tem vínculo com Furnas e atua na área, como 

Promotor Cultural. 

Não obstante só existir uma segunda nota para aqueles 65 projetos encaminhados ao 

jurado técnico, verificou-se inconsistência na planilha final, uma vez que todos os 
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projetos possuíam uma segunda nota. Questionada, a GRS.P apresentou evidências de 

que se tratou de um erro do lançamento das notas do jurado técnico no sistema de Furnas, 

pelo funcionário designado para tanto. Foi realizada uma checagem onde se verificou que 

tal falha não comprometeu o resultado final apurado. 

A GRS.P também informou que a implementação da regra de encaminhamento para o 

jurado técnico apenas dos projetos com nota do jurado interno (funcionário da GRS.P) 

superior a dezenove foi uma decisão da área para promover ganho de eficiência e 

economicidade, já que o jurado externo é remunerado por projeto analisado, mas não 

tinha respaldo em nenhum normativo da empresa, tampouco no edital publicado. 

Questionado acerca da possibilidade de inserção automática das notas no sistema, o 

funcionário da GRS.P responsável informou que é perfeitamente viável, bastando que as 

notas sejam encaminhadas pelos jurados em planilha excel para que sejam importadas 

diretamente para o sistema. 

Segmento Música: 

Foram inscritos 302 projetos dos quais 299 passaram para a fase de seleção. Na fase de 

seleção um funcionário da GRS.P avaliou todos os projetos, pontuando-os com notas de 

0 a 25 (cinco quesitos com notas de 0 a 5). Dos 299 projetos selecionados, apenas os 85 

que tiveram pontuação acima de dezenove seguiram para a avaliação do jurado técnico. 

Verificou-se que o jurado técnico não tem vínculo com Furnas e atua na área. 

Assim como ocorreu no segmento de artes cênicas, não obstante só existir uma segunda 

nota para aqueles 85 projetos encaminhados ao jurado técnico, verificou-se inconsistência 

na planilha final, uma vez que todos os projetos possuíam uma segunda nota. A GRS.P 

informou que a mesma falha de inserção de dados ocorrida no segmento de artes cênica 

causou a inconsistência, e que foi realizada uma checagem onde se verificou que tal falha 

não comprometeu o resultado final apurado. 

Da mesma forma que no segmento de artes cênicas, a regra de corte não constava em 

normativo ou edital. 

Segmento Artes Visuais: 

Foram inscritos 38 projetos e, destes, oito foram desclassificados na fase de pré-seleção. 

Todos os 30 projetos que foram para a fase de seleção foram avaliados tanto por um 

funcionário da GRS.P quanto por um jurado técnico. Os projetos receberam notas de 0 a 

25 (cinco quesitos com notas de 0 a 5).  

Verificou-se que o jurado técnico não tem vínculo com Furnas e atua na área (artista 

plástico, curador e arte educador). 

Assim, verifica-se que, a despeito de haver regras instituídas por edital para a seleção de 

patrocínios na modalidade “chamada pública”, tal fato se mostra insuficiente para garantir 

a ausência de influência direta de um funcionário no resultado. Também fica clara a 

necessidade de automatização da inserção das pontuações do júri no sistema, como 

ferramenta importante de controle para garantir o resultado correto da apuração.  

 
##/Fato## 

Causa 
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Ausência de previsão contratual de que o valor de patrocínio solicitado pela empresa 

necessite ser equivalente ao valor solicitado para os demais patrocinadores com o mesmo 

nível de contrapartidas, sob pena de glosa. 

 

Modificação da forma de seleção dos projetos participantes das chamadas públicas pela 

GRS.P sem manter a descrição do mesmo em edital ou documento interno que respalde 

a mudança. 

 

Aceitação do encaminhamento de planilha de notas dos jurados em documento físico com 

consequente inserção manual das notas por funcionário da GRS.P, ainda que o sistema 

possibilite a importação direta de dados encaminhados por meio eletrônico. 

  ##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Após a reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 18/02/2019, a área 

responsável informou, por meio de correio eletrônico em 25/02/2019 que: 

 

“Conforme recomendado pala Auditoria da CGU, informamos que já realizamos a 

alteração no texto do Edital de Eventos do Sistema Eletrobras. 

Essa recomendação servirá não só para Furnas, mas para todas as empresas do sistema 

Eletrobras que estão presentes no Edital. 

Por fim, informamos que a minuta do Edital está em fase final de ajustes e em seguida 

seguirá para aprovação do Jurídico e Diretoria da Holding, bem como da Secretaria de 

Comunicação da Presidência da República – SECOM. 

O prazo estimado para lançamento do Edital é março de 2019.” 

(...) 

“Conforme o andamento do trabalho da Auditoria do CGU, as minutas dos Editais de 

Ocupação dos Espaços: Furnas Cultural (Rio de Janeiro) e Cine Furnas (São José da Barra 

- MG) foram sendo ajustadas e compartilhadas com a Auditora. 

As minutas estão prontas e aguardando o “de acordo” da Diretoria Executiva para dar 

início ao processo de formalização para a viabilização das ocupações dos Espaços 

Culturais, bem como definição de valores que serão aportados nos editais. 

(...) 

“A ferramenta de automação de lançamento automático pelos jurados está pronta para 

uso, na verdade é uma importação de dados em uma planilha eletrônica (Excel) para o 

sistema de banco de dados (Citrix). 

Assim como as minutas, essa ferramenta só poderá ser utilizada após a aprovação da 

Diretoria na realização dos Editais de Ocupação.” 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Verifica-se que a área responsável pelos patrocínios já iniciou a implementação de 

medidas visando coibir a ocorrência das fragilidades apontadas por esta CGU.  
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A efetividade da implementação será acompanhada por meio do monitoramento das 

recomendações exaradas, no âmbito do Plano de Providências Permanente, via Sistema 

Monitor. 

  ##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Incluir no Edital a previsão de limitar o valor do patrocínio a cota 

máxima de aporte, nos casos em que o proponente oferte cotas pré-estabelecidas em 

material institucional do projeto, bem como em seu endereço eletrônico. 

 

Recomendação 2: Fazer constar no edital de seleção de projetos de patrocínio todas as 

etapas que impactem no resultado final do mesmo. 

 

Recomendação 3: Promover a automatização da inserção das notas dos jurados no sistema 

CITRIX, evitando a possibilidade de falhas por inserção manual. 

 

2.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Impropriedades na seleção dos patrocínios na modalidade ?escolha direta? no 

exercício de 2018, especialmente no que diz respeito à formulação e ao 

preenchimento da planilha de avaliação dos projetos, levando à possibilidade de 

seleção dos projetos por meio da utilização de critérios subjetivos.  

 

Fato 

Foi analisado o processo de concessão de patrocínios na modalidade “Escolha Direta”, 

buscando-se verificar a adequação aos normativos e quais os instrumentos de controle 

implementados.  

O patrocínio aos eventos não técnicos é realizado por escolha direta da Diretoria 

de FURNAS, exceto quando feitos por meio de editais. 

De acordo com Furnas, até 21/09/2018 haviam sido encaminhados 51 pedidos de 

patrocínio nesta modalidade, dos quais foram selecionados onze projetos, no valor total 

de R$ 946.250,00. Destes, seis eram relativos a eventos culturais (com incentivo). 

Tabela: Patrocínios contratados em 2018 na modalidade “Escolha Direta” 

 

Instituição Objeto 
Nº 

Instrumento 
 Valor Pago  

Associação Awaken Love  

II Seminário Internacional 

Água e Transdisciplinaridade - 

Água pela Paz 

9610000138  R$     50.000,00  

IMM Holding Ltda Rio Open 2018 9610000139  R$   300.000,00  

Associação Brasileira de Zoologia 
XXXII Congresso Brasileiro de 

Zoologia. 
9610000140  R$     30.000,00  

Associação UTC America Latina 
UTC America Latina Summit 

2018 
9610000142  R$     53.000,00  

Associação Desportiva Almirante 

Adalberto Nunes 

31ª Corrida do Corpo de 

Fuzileiros Navais (CFN)/13ª 

Corrida do Corpo de 

Intendentes da Marinha (IM). 

9610000144  R$     50.000,00  

ACL - Associação de Cultura Livre XV Tudo é Jazz 9610000145  R$     82.000,00  
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Instituição Objeto 
Nº 

Instrumento 
 Valor Pago  

Plantel Editora e Distribuidora Ltda 

- EPP 

Do Rio Grande a Barragens de 

Furna 
9610000146  R$     80.000,00  

Arruando Projetos e Produções 

Ltda - ME 
Recife do Frevo e do Passo. 9610000156  R$     70.000,00  

Fórum Cultural e de 

Empreendimentos de São Tiago 

XX FESTA DO CAFÉ-COM-

BISCOITO. 
9610000157  R$     66.250,00  

FENAC Promoções e Eventos Ltda  9º Festival Nacional da Cultura. 9610000164  R$   100.000,00  

Centro Cultural e Assistencial 

Oficina de Meninas 

Projeto Centro Cultural Oficina 

das Meninas. 
9610000166  R$     65.000,00  

Fonte: resposta à solicitação de auditoria n.° 201801602/01, itens 5 e 6. 

Análise do fluxo de concessão de patrocínios: 

O Fluxo do Processo de concessão de patrocínios por “Escolha Direta” encontra-se 

definido no item 3 da Instrução Normativa de Furnas – IN n.° 02/2017 e inclui as 

seguintes etapas: 

“3. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

3.1. Os pedidos de Patrocínio recebidos em Furnas deverão ser encaminhados à 

Gerência de Responsabilidade Sociocultural - GRS.P. Ao receber uma solicitação 

de Patrocínio, a equipe da GRS.P deverá cadastrar o projeto no sistema interno 

de controle e submetê-lo à verificação de conformidade com a Política de 

Investimento Social e à avaliação segundo o sistema de pontuação adotado pela 

GRS.P. 

3.2. Caso o projeto atenda aos requisitos estabelecidos no item anterior, a GRS.P 

deverá verificar a situação cadastral do proponente junto aos cadastros que 

atestem sua regularidade fiscal. Caso não haja impedimentos, a GRS.P deverá 

preparar o Instrumento Contratual de Patrocínio e encaminhá-lo, em (3) três 

vias, à Superintendência Jurídica - SJ.P e à Gerência de Estudos Financeiros – 

GFI.F, para emissão de pareceres e, enviar o formulário de Due Diligence 

preenchido pelo proponente à Gerência de Conformidade - GCF.P para emissão 

de parecer. 

3.2.1. A GRS.P enviará o formulário de Due Diligence preenchido pelo 

proponente à Gerência de Conformidade - GCF.P para emissão de parecer de 

integridade, que deverá informar, inclusive, se o proponente é classificado como 

terceiro crítico. 

3.2.2. Caso o projeto não atenda aos requisitos de avaliação, a GRS.P deverá 

arquivar a documentação. 

3.3. Caso não tenham objeções ao Patrocínio, a SJ.P e a GFI.F deverão emitir 

pareceres favoráveis, por meio de Correspondência Interna – CI, e encaminhá-

los à GRS.P juntamente com as vias do contrato rubricadas e chanceladas pela 

SJ.P. 
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3.3.1. Caso tenham objeções ao patrocínio, a SJ.P e a GFI.F deverão encaminhar 

os pareceres desfavoráveis à GRS.P, acompanhados dos Instrumentos 

Contratuais. Caberá à GRS.P arquivar a documentação. 

3.4. Ao receber os pareceres favoráveis ao Patrocínio a GRS.P deverá verificar 

novamente a situação cadastral do proponente junto ao SISBACEN e demais 

cadastros que atestem sua regularidade fiscal e, caso não haja impedimentos, 

preparar a Proposta de Resolução de Diretoria – PRD e encaminhá-la com os 

anexos pertinentes para aprovação da Diretoria Executiva. 

3.5. Após a aprovação da Diretoria Executiva, a GRS.P deverá informar ao 

proponente e cadastrar o projeto no site da Secretaria de Comunicação Social do 

Governo Federal – SECOM, para aprovação. 

3.5.1. Para Patrocínio com valor superior a R$200.000,00 (Duzentos mil reais), 

será necessário o envio de um representante de Furnas à reunião periódica da 

SECOM com o objetivo de apresentar o projeto pessoalmente. 

3.6. Após a aprovação da Diretoria Executiva e a verificação da regularidade 

fiscal do proponente, a GRS.P deverá encaminhar-lhe as 03 (três) vias dos 

contratos para assinatura, além do modelo do recibo e do Formulário de 

Prestação de Contas, da indicação do nome do técnico responsável pelo 

acompanhamento do projeto, do Manual de Compliance, do Código de Ética e 

das Declarações de Conhecimento destes últimos dois documentos. 

3.7. Após o retorno dos documentos assinados pelo proponente, a GRS.P deverá 

encaminhar os contratos para assinatura dos representantes legais de Furnas e, 

em seguida, cadastrar as informações no sistema de pagamentos e encaminhar as 

03 (três) vias para a Gerência de Controle de Pagamentos – GPA.F juntamente 

com o recibo assinado, o formulário de administração de pagamentos e as 

certidões negativas pertinentes. 

3.8. Após a efetivação do pagamento, a GPA.F deverá retornar 02 (duas) vias do 

contrato assinado para a GRS.P com a confirmação do pagamento e manter uma 

via do contrato em arquivo próprio, conforme procedimento definido no item 6. 

Contas a Pagar, do Manual de Administração Financeira de Furnas. 

3.9. Em seguida a GRS.P deverá solicitar à Gerência de Comunicação Social - 

GCA.P a publicação do contrato no Diário Oficial da União - DOU, encaminhar 

uma via do contrato assinado para o proponente e manter uma via em arquivo 

próprio, juntamente com os demais documentos relativos ao projeto.” 

A equipe de auditoria verificou que os pedidos são recebidos em papel pela GRS.P e 

cadastrados manualmente por um funcionário no sistema CITRIX, recebendo uma 

numeração sequencial acrescida do ano vigente (ex.: 01/2018). A área informou que o 

formulário de patrocínio não está disponível para preenchimento diretamente no site de 

Furnas, mas que isso seria viável e, caso ocorresse, as informações poderiam ser migradas 
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diretamente para o sistema, evitando a necessidade de inserção manual dos dados, com a 

vantagem de eliminar a possibilidade de falhas de lançamento. Tal decisão, no entanto, 

dependeria de decisão em outras instâncias, o que até hoje não ocorreu. 

Após esse processo, a GRS.P efetua uma avaliação através de ferramenta (planilha 

eletrônica) desenvolvida pela Eletrobras e adotada por Furnas a partir de 2017. Esta 

avaliação possui 13 questões relacionadas a afinidade, adequação e estrutura do evento 

(item 1), que somam 125 pontos; outras 2 questões relativas ao potencial de comunicação 

(item 2), sendo que uma delas com 4 subitens (contrapartidas de imagem, sinalização, 

plano de mídia e ações de promoção) com 65 alternativas que somam 203 pontos no total; 

e, por fim, mais 3 questões relativas a características gerais do evento (item 3), somando 

30 pontos. Logo, a pontuação máxima que pode ser alcançada na avaliação é 358 pontos. 

O resultado da avaliação irá definir o limite de recursos a serem concedidos, seguindo a 

tabela a seguir, conforme informação constante do próprio formulário e corroborada pela 

GRS.P: 

 

Pontuação obtida Conceito Incentivados Não Incentivados 

De 1 a 53 Ruim - - 

De 54 a 107 Regular Até R$ 150 mil Até R$ 50 mil 

De 108 a 160 Bom Até R$ 400 mil Até R$ 150 mil 

De 161 a 214 Muito Bom Até R$ 800 mil  Até R$ 300 mil 

Acima de 215 Excelente Até R$ 1.200 mil Até R$ 600 mil 

          Fonte: Modelo de avaliação de patrocínios disponibilizado. 

Foi realizada uma análise das avaliações feitas pela GRS.P para os 51 pedidos de 

patrocínio na modalidade Escolha Direta que revelou a existência de falhas no 

preenchimento dos formulários de avaliação. Como exemplo pode ser citado o fato de 

que 70% dos formulários não tinham resposta para o item 3.1, que se refere à gratuidade 

ou não de acesso ao evento. Esta é uma pergunta que deveria ter resposta para todos os 

eventos e cuja ausência de pontuação impactou no resultado das avaliações entre -5 e +5 

pontos. 

De acordo com o item 3.2 da IN 02/2017 de Furnas, caso os projetos atendessem aos 

requisitos estabelecidos no item 3.1, quais sejam, “verificação de conformidade com a 

Política de Investimento Social” e “avaliação segundo o sistema de pontuação adotado 

pela GRS.P” seguiriam para a etapa de verificação da situação cadastral e elaboração dos 

termos de contrato para aprovação do jurídico e do financeiro. No entanto, o que se viu 

na prática é que todos os projetos foram avaliados, o que pressupõe que estavam em 

conformidade com a Política de Investimento Social da empresa. No entanto, nem todos 

os projetos que foram avaliados com conceito diferente de “ruim” passaram para próxima 

etapa.  

De acordo com a área “essa avaliação consiste em pontuar os principais aspectos do 

projeto e se está em consonância com a política da Empresa. Essas informações por si 

só, não aprovam os patrocínios, visto que essa decisão é da Diretoria da Empresa. 

Cabe esclarecer que mesmo um projeto bem pontuado não é garantia de patrocínio, pois 

pode estar fora da área de atuação da organização ou mesmo não estar de acordo com 

a estratégia da Empresa.” 
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O esclarecimento oferecido pela área, no entanto, não se mostra coerente, tendo em vista 

que os aspectos citados, “estar fora da área de atuação da organização” ou “não estar 

de acordo com a estratégia da Empresa” são situações já avaliadas na planilha, conforme 

se verifica pelas questões 1.2 e 1.7 da avaliação: 

“1.2 – Qual o grau de afinidade do projeto em relação às áreas de atuação 

constantes na Política de Patrocínio da Empresa?” 

“1.7 – O projeto possui visibilidade e/ou é de interesse estratégico para Furnas?” 

Por outro lado, entende-se que, caso existam outros fatores além dos constantes da 

planilha de avaliação que devam impactar na decisão de Furnas, os mesmos deveriam 

passar a constar da planilha, evitando subjetividade na escolha. 

Assim, verifica-se que, a despeito de haver um questionário com critérios objetivos de 

avaliação, o mesmo não é fator determinante na seleção dos projetos, como faz supor a 

IN 02/2017 de Furnas, mas sim a Decisão da Diretoria, para a qual não se verificou 

critérios objetivos de decisão por um projeto com avaliação pior em detrimento de outro 

com pontuação melhor. 

Em relação ao item 3.2.1 da aludida IN, verificou-se que o parecer de conformidade é 

encaminhado pela GRS.P à Diretoria Executiva como um anexo à Proposta de Resolução 

de Diretoria – PRD e que, em caso de alguma sinalização crítica no mesmo, esta é 

destacada no corpo da PRD. Cabe destacar que a existência de alguma criticidade no 

parecer de conformidade não significa que o projeto não será aceito, mas sim um aspecto 

a ser avaliado pela Diretoria Executiva para aprovação. Neste sentido, inclusive, 

verificou-se que o contrato 9610000142 foi assinado, a despeito de apontamento de 

criticidade em seu parecer de conformidade. 

A análise do instrumento contratual utilizado para a concessão de patrocínios e das 

instruções constantes do Formulário de Prestação de Contas, por sua vez, apontou 

inconsistência de informações quanto à data de aceitação por Furnas de comprovantes de 

despesas realizadas pelo beneficiário.  

Isso porque o Contrato padrão traz, em sua Cláusula 11, § 8°, que “não serão aceitos 

comprovantes de despesas efetuadas com data anterior ao efetivo depósito da verba por 

Furnas” (original sem grifo). 

Já na Cláusula 16, § único, do contrato padrão consta que “é vedada a utilização dos 

recursos repassados por Furnas em despesas diversas das estabelecidas na Cláusula 16 

– Plano de Aplicação de recursos, bem como no pagamento de despesas efetuadas 

anterior ou posteriormente ao período acordado para a execução do objeto deste 

Contrato de Patrocínio, ainda que em caráter de emergência” (original sem grifo). 

Por fim, de acordo com as instruções constantes do Formulário de Prestação de Contas 

em seu item 3.3, não serão aceitos comprovantes de despesas efetuadas com data anterior 

a efetiva aprovação do patrocínio pela Diretoria de Furnas. 

Questionados acerca da existência de três regras diferentes para aceitação de despesas 

realizadas no âmbito da execução dos patrocínios, a GRS.P informou que com relação à 

Cláusula 11, §8°, entende que seria melhor retirar esse item do contrato e, em relação às 

demais regras, entende que devem ter seu texto melhor adequado. Por fim, esclareceu que 
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“não são aceitos documentos fiscais fora da vigência do contrato” e, ainda, que “a 

vigência do contrato só pode iniciar após a aprovação da Diretoria Executiva.”  

Por fim, foi realizada análise de seis processos de concessão de patrocínio por “Escolha 

Direta”, que representavam 58% do total contratado no exercício, tendo sido verificadas 

as seguintes fragilidades em cinco deles: 

Contrato 9610000138:  

Não foram pontuados vários itens de contrapartida que estavam previstos no questionário 

(FPE), tais como:  No Plano de Mídia: Mídias sociais (1pt). Nas Ações de Promoção: 

cessão de espaço para estande (1 pt), cessão de espaço para exibição de filme institucional 

(5 pts) e menção do nome da empresa no evento (2 pt). No item 3 (características gerais), 

não houve pontuação para evento totalmente gratuito (10 pts). Assim, deixou-se de 

contabilizar 19 pontos, o que levaria o conceito do evento de 98 (regular) para 117 pontos 

(bom), elevando o valor máximo patrocinado de R$ 50 mil para R$ 150 mil.  

Contrato 9610000139:  

Dentre as contrapartidas oferecidas por este patrocinado estavam 56 ingressos cortesia 

para “cadeira lateral” e outros 42 ingressos cortesia do tipo “VIP”. Questionada acerca da 

destinação de tais convites, Furnas informou, inicialmente, que “os 56 convites previstos 

na Contrapartida Negocial, conforme Formulário de Patrocínio, foram distribuídos em 

pares através de sorteio para os empregados; empregados que atualmente fazem parte 

do Ranking de tênis e Alta Direção da Empresa.” Sobre os 42 ingressos VIP, foi 

informado que “os convites foram utilizados pelos empregados e dependentes”. 

Solicitados a apresentar as evidências dos sorteios realizados e da entrega dos convites, a 

GRS.P apresentou evidências da realização de sorteio de 9 pares de ingressos de “cadeira 

lateral” para os funcionários, além de informar ter contemplado outros sete integrantes do 

“ranking do tênis” da empresa com um par de ingressos para “cadeiras laterais”. Assim, 

dos 56 ingressos de “cadeira lateral” recebidos, foi informada a distribuição de 32.  

Quanto à destinação dos demais 24 ingressos laterais e os 42 ingressos VIP, a área 

informou que foram entregues para a Diretoria e para a Holding, não informando 

especificamente a quem se destinaram, nem apresentando qualquer evidência de 

recebimento. 

Cabe aqui ressaltar a tabela de preços dos ingressos informada pela organização do 

evento: 

Tipo 

ingresso 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Cadeira 

Lateral 

R$ 120 R$ 180 R$ 220 R$ 220 R$ 350 R$ 450 R$ 500 

Cadeira 

Fundo (VIP) 

R$ 150 R$ 200 R$ 250 R$ 250 R$ 400 R$ 500 R$ 550 

Fonte: http://www.rioopen.com/detalhe-noticia?id=7248 1/ 

Supondo a distribuição uniforme dos convites ao longo dos sete dias de evento (8 laterais 

e 6 VIPs por dia), tem-se um total estimado de R$ 16.320,00 em convites laterais e R$ 

18.400,00 em convites VIP.  
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Contrato 9610000140:   

Vários itens que constavam da proposta não foram pontuados na avaliação, enquanto 

outros foram pontuados de forma errada, o que pode ter impactado na nota atribuída e, 

consequentemente, no conceito obtido e no valor máximo do patrocínio. 

O item 1.11 não foi pontuado, significando que não haverá a divulgação de publicações 

de Furnas na área. No entanto, no pedido é citada a publicação do Guia das aves da área 

de influência da UHE Batalha. No item 2.2 não houve pontuação em “Ação de promoção: 

cessão de espaço para estande de 11m2 a 30 m2” que estava previsto na proposta. Houve 

pontuação errada para “Inscrição de cortesia”, que foram menos de 10 e deveriam ter sido 

atribuídos 3 pontos ao invés de 5 pontos. O item 3 não pontuou, mas deveria ter pontuado.  

Contrato 9610000142:   

Foram verificadas falhas no preenchimento da avaliação que podem ter influenciado na 

nota atribuída e, consequentemente, no conceito obtido e no valor máximo do patrocínio. 

Dentre as contrapartidas oferecidas a Furnas constam 50 inscrições gratuitas no evento, 

no entanto, consta no site do evento que o mesmo é gratuito para “utilities e Governo”. 

Na prestação de contas do beneficiário não constam as três propostas de preços exigidas 

no item 4.2 “c” da IN 02.2017. Furnas não esclareceu este fato, mas informou que, em 

face da apresentação de notas fiscais em datas anteriores à de contratação, foram glosadas 

despesas no montante de R$ 35.200,00, representando 62,4% do total contratado. 

De fato, verificou-se na pasta do contrato o Relatório de Análise de Prestação de Contas 

por Furnas de 23/07/2018 sinalizando a devolução, bem como correspondência eletrônica 

de 10/08/2018 encaminhando fatura no valor da glosa (R$ 35.200,00) para pagamento 

pelo beneficiário, e tela do sistema SAP confirmando a compensação do depósito em 

28/08/2018. 

Contrato 9610000144:   

Foram verificadas falhas no preenchimento da avaliação que podem ter influenciado na 

nota atribuída e, consequentemente, no conceito obtido e no valor máximo do patrocínio. 

Faltaram pontuar Mídia impressa: pasta/bolsa/mochila (sacolas do kit) (2 pts), Plano de 

mídia: anúncio em TV fechada (TV Marinha) (5 pts), Redes Sociais (1 pt), Ação de 

Promoção: inscrição cortesia acima de 10 (5 pts). Em características gerais, foi colocado 

o evento como “totalmente gratuito”, mas o evento era pago conforme seu regulamento 

(taxa de inscrição). 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Detalhamento insuficiente da IN 02/2017 sobre o processo de seleção dos patrocínios na 

modalidade “escolha direta”. 

 

Questionário de avaliação não reflete as questões essenciais para Furnas visando a seleção 

das melhores propostas de eventos a serem patrocinadas, além de estar sendo preenchido 

de forma incompleta. 
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Falta de revisão dos modelos de contrato e ferramentas de orientação do beneficiário, 

visando manter sua coerência com o que a empresa almeja. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Após a reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 18/02/2019, a área 

responsável manifestou-se, por meio de correio eletrônico em 25/02/2019, da seguinte 

forma: 

Sobre a possibilidade de disponibilizar o Formulário de Patrocínio a Eventos (FPE) para 

preenchimento direto no site da empresa, evitando a necessidade de inserção manual pela 

GRS.P no sistema CITRIX, a área informou que: 

“Essa ação pode ser dividida em duas partes. A primeira consiste em colocar os 

formulários de patrocínio no endereço eletrônico da Empresa. Essa etapa já está em 

andamento com a reformulação do site que está em andamento e sob a responsabilidade 

da Comunicação Social da Empresa. 

A segunda fase é levar a demanda para a área da Tecnologia da Informação (TI) para 

verificar a possibilidade de atendimento sem prejudicar os controles de segurança de 

acesso ao sistema. 

Será marcada uma reunião com todos os interessados para verificar a viabilidade desse 

atendimento. 

Sobre a necessidade de revisão da ferramenta de avaliação de patrocínios, a área informou 

que: 

“A ferramenta de avaliação de patrocínios é uma peça piloto confeccionada pela Holding 

e adotada pelas empresas do Sistema Eletrobras. 

Essa implementação é recente e está em fase de acertos e melhorias. Essa preocupação 

também está presente na SECOM que iniciou um trabalho junto a todas as Estatais com 

intuito de melhorar esses instrumentos de medição. 

Um outro aspecto a ser alterado é a inclusão dessa ferramenta devidamente preenchida e 

assinada pelo técnico que realizou a avaliação no conjunto de documentos que fazem 

parte da Proposta de Reunião de Diretoria – PRD. 

(...) A inclusão da nota zero na ferramenta de avaliação de patrocínios já está sendo 

utilizada ao invés de deixar os campos sem registro em branco. Essa recomendação 

aconteceu durante a realização dos trabalhos e já está sendo colocada em prática. 

Acerca da IN 02/2017, a área informou que: 

“A IN 02/2017 que trata da Instrução Normativa sobre Patrocínios está em fase final de 

revisão pela área responsável em Furnas. 

Foram acatadas as duas sugestões da CGU em relação a criação da prestação de contas 

parcial e o estabelecimento do prazo por Furnas para a realização do processo de 

validação das prestações de contas.  

No decorrer da Auditoria, foi solicitado também o acerto de uma regra única de aceitação 

do prazo para apresentação/aceitação dos documentos nas Prestações de Contas dos 

contratos de patrocínio.  Essa solicitação já foi incorporada na minuta da IN.”  
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Acerca da necessidade de adequação dos instrumentos contratuais e de orientação da 

empresa relacionados a concessão de patrocínios, de forma a manter uma regra única 

acerca da data de aceitação por Furnas de comprovantes de despesas realizadas pelos 

beneficiários, a área responsável informou que “essa recomendação já está contemplada 

na alteração dos termos contratuais de patrocínio, no documento de prestação de contas e 

na atualização da IN”. 

Sobre a existência de contrapartidas oferecidas pelos patrocinadores que não foram 

utilizadas por Furnas, sem a respectiva motivação, a área informou que: 

“Estamos em processo de implantação da ferramenta de avaliação dos patrocínios. Trata-

se também de uma ferramenta em uma planilha eletrônica (EXCEL) desenvolvida pela 

holding. 

Nessa ferramenta, caso uma contrapartida não seja utilizada, o técnico responsável pelo 

projeto deverá justificar a não utilização, bem como verificar a aplicabilidade de uma 

penalidade contratual.” 

Quanto à distribuição de contrapartidas que são de interesse geral dos colaboradores da 

empresa sem o devido controle e divulgação dos beneficiários, a área informou que: 

“Esse apontamento levantado durante a execução dos trabalhos de Auditoria já 

apresentou uma melhoria imediata nos controles internos.  

Agora além dos sorteios, os vencedores dos ingressos ficam em uma listagem nominal 

com a devida rubrica no ato de retirar os ingressos”. 
 ##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Verifica-se que a área responsável pelos patrocínios já iniciou a implementação de 

diversas medidas visando coibir a ocorrência das fragilidades apontadas por esta CGU.  

No que tange à inclusão de nota zero na ferramenta de avaliação, verifica-se que já foi 

implementada, assim como a maior transparência no controle de recebimento das 

contrapartidas de interesse geral dos colaboradores, a exemplo de convites e ingressos 

para eventos e shows. 

Nos demais casos, em que a implementação ainda está em andamento, a sua efetividade 

será acompanhada por meio do monitoramento das recomendações exaradas, no âmbito 

do Plano de Providências Permanente, via Sistema Monitor. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Avaliar a possibilidade de disponibilizar o Formulário de Patrocínio a 

Eventos (FPE) para preenchimento direto no site da empresa, evitando a necessidade de 

inserção manual pela GRS.P no sistema CITRIX. 

 

Recomendação 2: Revisar o questionário de avaliação dos projetos para fazer constar 

desse todos os aspectos que a empresa julgue essenciais para a tomada de decisão de 

Furnas, com a gradação de peso que reflita a importância dada pela empresa ao tema, de 

modo a tornar objetivos os critérios de decisão de quais serão os projetos selecionados. 

Em caso de decisão diversa daquela que seria derivada da aplicação direta da avaliação, 

fazer constar da Proposta de Decisão de Diretoria - PRD justificativa para a 

excepcionalidade. 
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Recomendação 3: Adequar a IN 02/2017 que trata de patrocínios, para fazer constar todas 

as etapas do processo decisório de escolha dos projetos que serão contratados por Furnas. 

 

Recomendação 4: Adequar os instrumentos contratuais e de orientação da empresa 

relacionados a concessão de patrocínios, de forma a manter uma regra única acerca da 

data de aceitação por Furnas de comprovantes de despesas realizadas pelos beneficiários. 

 

Recomendação 5: Deixar claro nos instrumentos de análise do custo x benefício dos 

eventos de patrocínio (notas técnicas, PRD, etc.) quais são as contrapartidas que não serão 

utilizadas por Furnas, com a respectiva motivação. 

 

 

III – CONCLUSÃO 
 

Em face dos exames realizados, conclui-se que a Unidade Gestora deve adotar medidas 

corretivas com vistas a elidirem os pontos ressalvados nos itens:1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3; 

2.1.1.2; 2.1.1.3. 
   

 
Rio de Janeiro/RJ, 03 de maio de 2019. 
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

CERTIFICADO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS 

  Certificado: 201901003 

  Unidade(s) Auditada(s): Furnas Centrais Elétricas S.A 

  Ministério Supervisor: Ministério de Minas e Energia - MME 

  Município (UF): Rio de Janeiro/RJ 

  Exercício: 2018 

1. Tendo em vista o escopo de auditoria previamente acordado com o Tribunal de 

Contas da União (TCU) e os registros consignados nos relatórios de auditoria nº 

201901003 e 201801602, expresso a seguinte opinião sobre a gestão de Furnas 

Centrais Elétricas (Furnas), 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 aos seguintes temas: (a) gestão ambiental da 

empresa, especialmente no que concerne aos impactos decorrentes do processo de 

licenciamento ambiental dos empreendimentos; (b) gestão de riscos e controles 

internos concernentes à política de patrocínios da estatal; (c) cumprimento das 

recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU); e (d) cumprimento de 

determinações e recomendações do TCU, quando houver determinação expressa nos 

instrumentos de decisão do controle externo de que tal verificação deve ser realizada 

pela CGU.   

3. A equipe de auditores considerou a gestão ambiental da empresa estruturada, 

em função de sua normatização interna, da existência de sistema informatizado de 

controle do processo de obtenção de licenças, do monitoramento das multas aplicadas 

e da existência de gestão de riscos. Não obstante, foi relatado que, no exercício sob 

exame, o evento de risco “Gestão Sócio Ambiental de Empreendimentos” não foi 

priorizado. Durante a auditoria, contudo, a estatal apresentou evidências de que tal 

evento de risco foi priorizado em 2019. 

4. No que concerne à política de patrocínios, o foco da auditoria foram os recursos 

concedidos nas modalidades chamada pública e escolha direta. Foram identificadas 

fragilidades pontuais, para as quais foram recomendadas medidas saneadoras. 
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5. Sobre o cumprimento das recomendações da CGU, a equipe de auditores 

afirmou que a empresa mantém rotina adequada de acompanhamento e atendimento 

dessas recomendações. Foi reportado que, durante os exames, trinta recomendações 

outrora emitidas pela Controladoria foram consideradas atendidas, restando ainda 

sessenta e sete em monitoramento. Segundo os auditores, as recomendações 

pendentes de atendimento - embora sejam em número elevado e possam vir a 

impactar a gestão da estatal vêm sendo paulatinamente tratadas pelos gestores de 

Furnas. Não foram identificadas determinações ou recomendações que o TCU tenha 

emitido para Furnas e que, concomitantemente, contivessem demanda de 

acompanhamento pela CGU. 

6. Diante do exposto e em função dos exames realizados sobre o escopo 

selecionado, a opinião da Unidade de Auditoria Interna Governamental é pela 

certificação REGULAR, tendo em vista não terem sido registrados achados de 

auditoria com impactos relevantes que comprometam os objetivos da empresa 

estatal. 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. 

7. 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 artigo 52 da Lei nº 8.443/92, e à posterior remessa ao TCU, por meio do mesmo 

sistema. 
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