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Análise Gerencial 

Senhor Chefe da CGU-Regional/PI, 
 
Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201203821, e consoante o 
estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 06/04/2001, 
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pelo (a) 
COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI. 

1. Introdução 

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 04/06/2012 a 20/06/2012, por meio 
de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir da 
apresentação do processo de contas pela Unidade Auditada, em estrita observância às normas de 
auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 
 
Não houve no exercício de 2011, por parte da UJ, atos de gestão relacionados aos seguintes itens da 
parte "A" do Anexo III da DN TCU nº 117/2011: 8 - Transferências voluntárias, 11 - Existência de 
passivos sem a consequente previsão orçamentária de créditos ou recursos,12 - Conformidade da 
manutenção de restos a pagar não processados e 18 - Avaliação das renúncias tributárias 

2. Resultados dos trabalhos 

Verificamos na Prestação de Contas da Unidade a existência das peças e respectivos conteúdos exigidos 
pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN–TCU–108/2010 e 117/2011. 
 
Em acordo com o que estabelece o Anexo III da DN-TCU-117/2011, e em face dos exames realizados, 
efetuamos as seguintes análises: 

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 



Com objetivo de avaliar a conformidade das peças do processo de contas da Companhia Energética do 
Piauí, conforme disposto no art. 13 da IN TCU nº 63/2010, foi analisado o processo nº 
00216.001179/2012-39 e constatado que a Unidade elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas 
normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2011. 
 
Ressalta-se, ainda, que as peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos da DN 
TCU nº 108/2010 e 117/2011 e da Portaria-TCU nº 123/2011. 

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

A unidade executou as ações governamentais vinculadas aos Programas identificados no Quadro abaixo, 
constante da Lei Orçamentária Anual – LOA, tendo obtido grau variado de eficácia no cumprimento das 
metas físicas e financeiras. Embora não tenha sido elaborado um indicador de desempenho institucional 
geral da UJ (não previsto na Portaria TCU nº 123/2011) e tenha havido falhas na elaboração e registros 
de seus resultados no Relatório de Gestão, o “grau de eficácia geral” da UJ (média dos índices 
financeiros) foi de 70,88%. 

Tomando-se as Ações como referência de análise, o desempenho da UJ alcançou os seguintes 
resultados. 

 A Ação 11YL – Ampliação da Rede Rural no Estado do Piauí (Luz para Todos) apresentou um 
desempenho satisfatório com relação ao cumprimento das metas físicas, conforme demonstrado no 
Quadro de Resultados. Entretanto, comparado ao longo dos últimos três exercícios, o custo de uma 
unidade consumidora atendida vem apresentando um crescimento não justificado incompatível com os 
níveis de estabilidade da economia brasileira. Em 2011, esse custo variou 30% com relação ao custo do 
exercício de 2010, a despeito de ter variado o dobro desse índice em 2010 com relação ao exercício de 
2009: 61,64%. Esse crescimento, portanto, situou-se acima do índice de inflação do período, o que 
caracteriza gestão antieconômica da ação. 

  

Instada a manifestar-se durante reunião de encerramento, os gestores argumentaram que os custos foram 
impactados em razão das características demográficas e geográficas dos novos consumidores e regiões 
atendidos, além de variação acima da inflação dos componentes do setor elétrico. Questionados quanto à 
existência de estudos e dados que corroborassem tal hipótese e demonstrados os impactos reais nos 

Programas de Governo - 2011

Programa Descrição Valor Executado (%) Eficácia

273 Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia 
Elétrica no Estado do Piauí – Luz para Todos 225.911.710,00 88,25%

294 Energia na Região Nordeste 64.824.012,00 72,70%

807 Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura 9.237.866,00 51,69%

Evolução do Custo da Unidade Consumidora do PLpT

Exercício
Valor 

Executado
Unidades Consumidoras 

Atendidas (UCA)
Valor Unitário 

(UCA) Variação
Inflação 
IPCA (*)

2011 225.911.710,00 20283 11.137,98 29,86 6,50

2010 230.692.458,00 26896 8.577,20 61,64 5,91

2009 77.559.000,00 14616 5.306,44 0,00 4,31

(*) Fonte: Banco Central do Brasil



custos, os gestores se comprometeram a elaborar e enviar para análise da equipe. 

Todavia, por intermédio do expediente CT nº 39, de 11/07/2012, foi apresentado somente um breve 
histórico do Programa e anexadas planilhas orçamentárias das licitações realizadas, insuficientes para 
fundamentar a manifestação dos dirigentes e justificar a variação de preço constatada. 

Relativamente ao cumprimento de suas metas, no entanto, a Ação alcançou excelente índice de eficácia, 
especialmente em face de os resultados físicos terem se situados acima dos valores obtidos nas metas 
financeiras, o que demonstra otimização na gestão dos recursos. 

Meta Física 

Meta Financeira 

Nos anos de 2010 e 2011, foram realizadas fiscalizações in loco nas obras e a avaliação dos projetos do 
Programa Luz para Todos. As principais constatações detectadas foram referentes à elaboração Projeto 
Básico e Executivo, tais como: ausência de ART de fiscalização, projetos sem as coordenadas 
geográficas dos pontos de partida, ausência de parecer técnico de avaliação e aceitação dos projetos; 
nomes de consumidores nos projetos sem o CPF, RG ou NIS. Quanto à execução das obras, não foram 
observadas constatações relevantes. 

As ações vinculadas ao Programa 0294 – Energia na Região Nordeste obtiveram grau diferenciado de 
eficácia, conforme demonstrado do Quadro de Resultados, com um desempenho instável oscilando entre 
o bom e o insatisfatório. Chama atenção o fato de que, diferentemente da otimização dos recursos 
obtidos no Programa Luz para Todos, a execução financeira da Ação 3379 - Implantação de Sistema 
de Transmissão no Piauí, com um índice de 98,36%, ultrapassou o índice de execução física, 69,72%, 

Companhia Energética do Piauí – CEPISA

0273 – Ampliação da Rede Rural de Distribuição no Estado do Piauí

Ação

Meta Física
Atos e Fatos que 
prejudicaram o 

desempenho

Providências 
AdotadasPrevisão ExecuçãoExecução/Previsão 

(%)

11YL – 
Ampliação da 
Rede Rural no 
Estado do Piauí 
(Luz para Todos)

20.500 20.283 98,94

Falta de material e 
de mão de obra 
especializada;        
condições ruins 
de acesso às 
obras; e falta de 
capacidade de 
execução das 
contratadas.

Não especificadas.

Companhia Energética do Piauí – CEPISA
0273 – Ampliação da Rede Rural de Distribuição no Estado do Piauí

Ação

Meta Financeira Atos e Fatos 
que 

prejudicaram o 
desempenho

Providências 
AdotadasPrevisão Execução Execução/Previsão 

(%)

11YL –
Ampliação 
da Rede 
Rural no 
Estado do 
Piauí (Luz
para Todos)

256.000.000,00 225.911.710,00 88,25 Idem Não 
especificadas.



caracterizando ineficiência na gestão da Ação. 

As ações 2D91 - Manutenção de Rede Urbana de Distribuição, 2D89 - Reforços e Melhorias no 
Sistema e 10NT - Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - 
Redução de Perdas Técnicas e Comerciais de Subtransmissão no Piauí não tiveram suas metas 
físicas adequadamente registradas no Quadro A.2.2 do Relatório de Gestão. 

Metas Físicas 

Companhia Energética do Piauí – CEPISA
0294 – Energia na Região Nordeste

Ação

Meta Física Atos e Fatos que 
prejudicaram o 

desempenho

Providências 
Adotadas

Previsão ExecuçãoExecução/Previsão 
(%)

8777 – 
Ampliação da 
Rede Urbana de 
Distribuição de 
Energia Elétrica

51,7  
km

42,3 km 81,81 Não especificados Não especificadas

3379 – 
Implantação de 
Sistema de 
Transmissão no 
Piauí

79  km 55 km 69,62

Aumento do 
prazo de 
fabricação dos 
equipamentos e 
materiais 
adquiridos; 
embargos e 
impedimentos de 
passagem da LD 
pelas 
propriedades de 
terceiros; demora 
no lançamento 
das licitações 
centralizadas para 
aquisição de 
materiais e 
equipamentos; 
estrutura do setor 
responsável.

Não especificadas

2D91 - 
Manutenção de 
Rede Urbana de 
Distribuição

(*) (*) (*) Não especificados Não especificadas

2D89 - Reforços 
e Melhorias no 
Sistema de 
Subtransmissão 
no Piauí

(*) (*) (*) Não especificados Não especificadas

10NT - 
Modernização e 
Adequação de 
Sistema de 

Dificuldades 
encontradas nas 
unidades 
consumidoras 
caracterizadas 
como baixa renda, 
pois essas em sua 



Metas Financeiras 

. 

Comercialização 
e Distribuição - 
Redução de 
Perdas Técnicas 
e Comerciais

(*) (*) (*)

grande maioria, 
não possuem 
padrão de entrada 
de energia que é 
indispensável para 
instalação da 
medição.

Não especificadas

(*) Nos Quadros A.2.1 e A.2.2 a UJ usou, equivocadamente, somente indicadores financeiros.

Companhia Energética do Piauí – CEPISA
0294 – Energia na Região Nordeste

Ação

Meta Financeira
Atos e Fatos que 
prejudicaram o 
desempenho

Providências 
AdotadasPrevisão Execução Execução/Previsão 

(%)

8777 –
Ampliação da 
Rede Urbana de 
Distribuição de 
Energia Elétrica

9.956.960 8.515.492 85,52 Não 
especificados

Não especificados

3379 –
Implantação de 
Sistema de 
Transmissão no 
Piauí

33.300.00032.092.267 96,38
Não 
especificados Não especificados

2D91 -
Manutenção de 
Rede Urbana de 
Distribuição

30.808.57911.012.327 35,74 Não 
especificados

Não especificados

2D89 - Reforços 
e Melhorias no
Sistema de 
Subtransmissão 
no Piauí

6.100.000 5.263.066 86,28 Não 
especificados Não especificados

10NT -
Modernização e 
Adequação de 
Sistema de 
Comercialização 
e Distribuição -
Redução de 
Perdas Ténicas e 
Comerciais

9.000.000 7.940.310 88,23 Não 
especificados

Não especificados



2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

Os indicadores utilizados pela UJ compõem dois tipos fundamentais: programáticos e institucionais, 
conforme detalhado no Quadro de Análise de Indicadores, abaixo. 

Os primeiros, programáticos, refletem os objetivos e metas dos Programas/Ações constantes da Lei 
Orçamentária Anual – LOA (Investimentos) e permitem o monitoramento e avaliação do grau de 
eficácia das metas físicas e financeiras alcançadas em suas execuções. 

Os institucionais, por sua vez, traduzem os componentes específicos da área de negócio da unidade, 
assim como os fatores relevantes das subáreas: operacional, técnica, comercial, patrimonial e financeira, 
estando em consonância com os indicadores empregados pelo Sistema Eletrobras, de forma específica, e 
pelo mercado de fornecimento de energia, de forma geral. 

Quadro de Análise dos Indicadores

Tipo de 
Indicador

Programa 
(código e 

descrição) ou 
Área da gestão

Nome do 
Indicador

Descrição do 
Indicador

Fórmula de 
cálculo

Completude 
e validade

Acessibilidade 
e Compre-

ensão
Comparabilidade Auditabilidade Economicidade

Programa Luz para Todos
Unidade 
Consumidora 
Atendida

Unidade 
Consumidora 
Atendida

Quantidade 
de unidade 
consumidoras 
atendidas pela 
quantidade 
prevista

Sim Sim Sim Sim Sim

Programa
Energia na 
Região 
Nordeste

Execução 
Financeira

Execução 
Financeira

Quantidade 
de 
localizadores 
com registros 
de execução 
financeira 
pela 
quantidade 
prevista

Sim Sim Sim Sim Sim

Programa

Investimento 
das Empresas 
Estatais em 
Infraestrutura 
de Apoio

Execução 
Financeira

Execução 
Financeira

Quantidade 
de 
localizadores 
com registros 
de execução 
financeira 
pela 
quantidade 
prevista

Sim Sim Sim Sim Sim

Institucional
Perdas de 
Energia 
Elétrica

Perdas de 
Energia 
Elétrica

Perdas de 
Energia 
Elétrica

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

Sim Sim Sim Sim Sim

Institucional Inadimplência 
Total

Inadimplência 
Total

Inadimplência 
Total

Somatório 
dos débitos de 
energia dos 
consumidores 
no exercício

Sim Sim Sim Sim Sim

Institucional Razão 
Operacional

Razão 
Operacional

Razão 
Operacional

Média móvel 
dos doze 
últimos meses 
entre os 
gastos 

Sim Sim Sim Sim Sim



Analisados no que concerne à “utilidade” e “mensurabilidade”, constatou-se que os indicadores: 

 Quanto à Utilidade 

� Refletem a expressão dos produtos essenciais da gestão e dos programas sob responsabilidade da 
unidade;  

� Representam adequadamente a amplitude e a diversidade de características do fenômeno 
monitorado;  

� São efetivamente utilizados pelos gestores no processo decisório e constituem os principais 

e receita 
líquida

Institucional

Razão 
Operacional 
sem 
Depreciação

Razão 
Operacional 
sem 
Depreciação

Razão 
Operacional 
sem 
Depreciação

Média móvel 
dos doze 
últimos meses 
entre os 
gastos 
operacionais 
e receita 
líquida 
subtraída dos 
valores 
depreciados

Sim Sim Sim Sim Sim

Institucional TMA TMA

Tempo Médio 
de 
Atendimento 
- TMA

Média dos 
tempos 
decorridos 
entre a 
chegada da 
reclamação 
do 
consumidor e 
sua efetiva 
solução

Sim Sim Sim Sim Sim

Institucional
EBITDA 

R$(mil)

EBITDA 

R$(mil)
EBITDA 
R$(mil)

Média móvel 
dos doze 
últimos meses 
dos 
somatórios do 
resultado 
(Líquido + 
Tributos + 
Juros + 
Depreciação 
+ 
Amortização)

Sim Sim Sim Sim Sim

Institucional DEC DEC
Duração 
Equiv. / 
Consumidor

Duração 
média, em 
horas por ano, 
dos 
desligamentos 
que atingiram 
um conjunto 
de 
consumidores

Sim Sim Sim Sim Sim

Institucional FEC FEC
Frequência 
Equiv. / 
Consumidor

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

Sim Sim Sim Sim Sim

Fonte: Relatório de Gestão e Registros do SIGPLAN.



instrumentos empregados na avaliação da gestão da unidade.  

 Quanto à Mensurabilidade 

� São auditáveis por terceiros;  
� Possuem níveis de complexidade adequados do fenômeno-objeto;  
� São precisos quanto à variáveis e forma de cálculo.  

  

Posto que os indicadores programáticos foram analisados no âmbito dos resultados quantitativos e 
qualitativos da unidade, restringir-se-á a presente avaliação aos indicadores institucionais que mais 
refletem sua atuação na relação direta com o consumidor: interrupção do fornecimento de energia, 
frequência dessa interrupção e tempo de atendimento. 

Nesse sentido, a unidade continua apresentando desempenho abaixo dos limites fixados pela ANEEL, 
conforme detalhado no Quadro abaixo, evidenciando que apenas a frequência da interrupção reduziu 
6,8% no exercício, embora a duração dessa interrupção tenha aumentado 2,5%. O tempo de atendimento 
também apresentou um quadro de deterioração, o que comprova que as providências adotadas no 
exercício não foram eficazes. 

2.4 Avaliação da Gestão de Recursos Humanos 

A  suficiência quantitativa e qualitativa da força de trabalho da CEPISA está sendo avaliada por um 
estudo o qual contempla no seu escopo o plano de ação com os seguintes objetivos: compatibilizar 
competências existentes com o PCR; propor Manual de Dimensionamento de pessoal e promover a 
gestão das lotações. 
 
A análise da folha de pagamentos contemplou a verificação do estudo com vistas a revisar a forma de 
cálculo das diárias, de modo a evitar o pagamento cumulativo com auxílio-alimentação e a utilização 
indevida de cargos/funções da Eletrobrás Distribuição – PI na nomeação de empregados em unidades da 
Eletrobrás localizadas em outro estado, ambos objeto de constatação do Relatório de Auditoria de 
Contas/2010 da CGU. 
 
A CEPISA não registrou os atos de admissão de pessoal no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos 
de Admissão e Concessões – SISAC, conforme demonstrado a seguir: 

Indicadores de Desempenho Institucional

Indicador
Exercício

Limite ANEEL
2009 2010 2011

DEC 43,5 40,81 41,83 27,00
FEC 32,16 32,15 29,96 22,92
TMA 173 238 336 Não definido
DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora

FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora

TMA – Tempo Médio de Atendimento a Ocorrências Emergenciais

Quantidade 
de atos de 
admissão 

emitidos em 
2011

Quantidade 
de atos cujo 

prazo do 
art. 7º da IN 

não foi 
atendido.

150 150



2.5 Avaliação do Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ 

A UJ procedeu regularmente à autoavaliação da estrutura de controle interno segundo os aspectos 
definidos no Quadro A.9.1 (Portaria TCU nº 123/2011). 

Embora não tenha apresentado a metodologia utilizada na avaliação e tampouco tenha registrado outros 
detalhes no campo "considerações gerais" do referido quadro, a média da pontuação obtida no nível de 
estruturação atribuída a cada questão ficou abaixo de quatro em todos os aspectos de controle avaliados, 
o que significou, para a UJ, que sua estrutura de controle interna é "não adequada". 

Tal avaliação, em nossa opinião, não expressou com exatidão o grau de adequabilidade de sua estrutura 
de controle, posto que a mesma atendeu de forma positiva, conforme evidenciado nos exames, à maioria 
dos pontos que contemplaram o Quadro A.9.1 definido no normativo do TCU. 

Ficou patente, ante a divergência de opinião, que foram cometidos equívocos nos procedimentos de 
autoavaliação que decorreram de dois fatores principais. Primeiro, fragilidade intrínseca da própria 
metodologia, posto que em algumas questões ela capta uma escala de "percepção" do(s) dirigente(s), e 
não a "realidade". Segundo, e relacionado com a anterior, falha na forma de aplicação da metodologia, já 
que não foi demonstrado como foram medidos quantitativamente os elementos expostos no Quadro: 
"integralmente", "parcialmente minoria", "neutro", "parcialmente maioria" e "integralmente" que 
deveriam balizar as avaliações e atribuição de valor a variáveis qualitativas. 

Aplicados os mesmos conceitos segundo critérios mais objetivos, do tipo de resposta dicotômica: "sim" 
ou "não", mediante aplicação de questionários fechados para algumas questões, exame específicos sobre 
documentos e relatórios da CGU/Regional - PI e da própria unidade de auditoria interna da UJ, 
acreditou-se ser possível chegar a uma conclusão mais próxima do grau de estruturação dos controles 
internos da unidade. 

Nesse sentido, considerou-se como "não adequado" apenas o aspecto relacionado à AVALIAÇÃO DE 
RISCO, em razão de resposta negativa para cinco dos nove itens examinados, conforme detalhado do 
anexo de achados de auditoria. 

Mesmo assim, obteve-se evidências sobre a adequação dos controles nas áreas sugeridas no 
procedimento de auditoria: programas (Luz para Todos e Energia na Região Nordeste), pessoal e 
licitações, a partir da constatação do atendimento aos seguintes pontos: 

1. designação de pessoal responsável;  
2. implementação de rotinas;  
3. acompanhamento dos procedimentos;  
4. melhoria na sistemática adotada  

Todavia, cabe ressaltar que a metodologia visou avaliar a estrutura no que concerniu ao desenho 
institucional dos controles internos, o que não significou opinar que a mesma impediu a ocorrência de 
falhas. Estas, pelo que se observou na realização do trabalho, relacionaram-se a fragilidades de 
"funcionamento" do controle, que não demandam recomendações estruturantes. Algumas dessas falhas, 
especialmente relacionadas à execução dos programas governamentais, foram identificadas pelo próprio 
controle interno da unidade (p. 320 - 348), o que comprova, com razoável grau de certeza, que as 
informações constantes do Relatório de Gestão são expressões de verdade e que os procedimentos de 
controle foram seguidos. 

  

2.6 Avaliação da Sustentabilidade Ambiental em Aquisições de Bens e Serviços 

A Cepisa não adotou “totalmente ou parcialmente” 7 quesitos de sustentabilidade ambiental, do total de 



13, na aquisição de bens, conforme questionário do quadro “A.10.1 – Gestão Ambiental e Licitações 
Sustentáveis” do Relatório de Gestão/2011, demonstrando baixa aplicação ou não aplicação dos critérios 
de sustentabilidade ambiental estabelecidos pelo TCU, na Portaria n.º 123/2011. 

2.7 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação 

Com exceção do aspecto relacionado à gestão de recursos humanos, a unidade continuou apresentando 
fragilidades na gestão de Tecnologia da Informação, na medida em que as providências que deveriam 
ser adotadas objetivando corrigir as deficiências constatadas desde o exercício de 2010 não foram 
integralmente implementadas, conforme demonstrado a seguir. 

Planejamento Estratégico de TI 

1. Não foi instituído o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI e/ou Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação PDTI.  

2. O Comitê Diretivo da TI foi criado pela Resolução da Diretoria Executiva nº 176, 28/09/2011, não 
tendo apresentado resultados que tenham influenciado as ações na área, conforme foi demonstrado 
no Relatório.   

Política de Segurança da Informação 

1. Não foi instituída uma Política de Segurança da Informação (PSI) no exercício.  
2. Não foi designada uma área específica (comitê gestor de segurança da informação) responsável 

pela implementação da Política de Segurança da Informação na UJ, além daquelas atribuições de 
responsabilidade regimental da Gerência.  

Recursos Humanos 

1.Gestão satisfatoriamente estruturada 

� Adequadamente estruturada com inexistência de dependência de funcionários terceirizados para as 
atividades diárias.  

� Plano de Carreira & Remuneração com enquadramento da atividade de TI como de natureza 
complexa.  

Desenvolvimento e Produção de Sistemas 

1. Ausência de uma rotina para avaliação da compatibilidade dos recursos de TI com as reais 
necessidades da UJ.  

2. Dependência de terceirizados na produção e manutenção de serviços de TI.  

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI 

1. Não utilização de forma sistemática e padronizada do modelo “acordo de níveis de serviços” nas 
contratações de TI.  

2. Ausência de um processo de trabalho formalizado na contratação de bens e serviços de TI.  
3. Fragilidade no procedimento de transferência de conhecimento para servidores da unidade 

referente a produtos e serviços de TI terceirizados.  

2.8 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

A análise dos processos licitatórios homologados pela Companhia Energética do Piauí no exercício de 
2011 teve por objetivo avaliar a regularidade das contratações efetuadas pela Unidade de acordo com as 
seguintes diretrizes: verificar se os processos licitatórios são compostos pelos documentos exigidos pela 
Lei nº 8.666/93; apurar se o objeto da licitação atende a real necessidade da Unidade; verificar a 



consonância do objeto com a missão e metas da Instituição, bem como com os objetivos das ações dos 
programas contidos no orçamento; verificar o enquadramento do objeto à adequada modalidade de 
licitação; e verificar as razões de fundamentação da dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

Nesse contexto, foram utilizados os critérios de materialidade, relevância e criticidade como 
metodologia para escolha da amostra, resultando em uma amostragem não probabilística, a qual não 
possibilita a extrapolação das conclusões obtidas a partir dos processos analisados para o universo das 
contratações realizadas pela Companhia no exercício em análise. A amostra analisada foi extraída da 
relação dos processos licitatórios fornecida pela Companhia. 

Quanto à composição dos processos, foi verificado a ausência de projeto técnico de engenharia no 
Projeto Básico das licitações de obra. Os demais resultados da análise estão condensados nas planilhas 
abaixo: 

  

                          

                         MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

Tipo de Aquisição 
de bens/serviços

 Volume de 
recursos do 
exercício 

% Valor sobre 
total

 Volume de 
recursos 
analisado 

% Valor dos 
recursos 
analisados

Dispensa
       
4.567.851,51

                   
4,52    1.398.783,67

                        
2,71

Inexigibilidade
          
764.765,16

                   
0,76       696.343,35

                        
1,35

Convite
            
46.935,12

                   
0,05

                        
-  

                            
-  

Tomada de Preços
          
176.956,43

                   
0,18

                        
-  

                            
-  

Concorrência
    
31.022.992,34

                
30,69  18.168.352,66

                     
35,23

Pregão     
64.519.826,76

                
63,82

 31.309.403,03                      
60,71

Total   
101.099.327,32

              
100,00

 51.572.882,71                    
100,00

Número do 
processo 
licitatório

Contratada e seu CNPJ
 Valor 
homologado 
da licitação 

Oportunidade 
e 
conveniência 
do motivo 
da 
licitação

Modalidade 
da 
licitação

Dispensa nº 
07055/2011

JOSINO RIBEIRO NETO E 
ADVOGADOS ASSOCIADOS  
CNPJ  Nº: 03.466.177/0001-76

        
126.000,00

Adequada Não se 
aplica

Dispensa nº 
00057/2011

SERGESEG - VIGILÂNCIA E 
TRANSPORTE DE VALORES 
LTDA. CNPJ Nº: 05.522.602/0001-
22;   CONTRATO 008/2011 CET -
CENTRO DE SEGURANÇA 
INTEGRAL LTDA. CNPJ Nº: 
08.644.690/0001-23

       
107.183,67 Adequada

Não se 
aplica

Dispensa nº 

FUNDAÇÃO DE APOIO 
INSTITUCIONAL MURAKI - CNPJ
03.343.080/0001-76 /     

Adequada

Não se 



09533/2011 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAZONAS - UEA - CNPJ
04.280.196/0001-76

1.165.600,00 aplica

Inexigibilidade 
nº 
02381/2011

DATA EASY CONSULTORIA E 
INFORMÁTICA LTDA. CNPJ  Nº:
06.052.373/0001-92

        
159.348,63

Adequada Não se 
aplica

Inexigibilidade 
nº 
01333/2011

EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
CNPJ  N°: 34.028.316/0022-38

        
507.494,72 Adequada Não se 

aplica

Inexigibilidade 
nº 
07534/2011

ORGANIZAÇÃO EVANO E 
MORENO CONTADORES 
ASSOCIADOS  CNPJ  Nº: 
13.139.031/0001-70

          
29.500,00

Adequada Não se 
aplica

Concorrência 
nº 
03942/2011

PROPAGANDA E MARKETING 
LTDA  CNPJ  Nº: 07.484.108/0001-46

    
2.000.000,00

Adequada Devida

Concorrência 
nº 
08567/2011

INSEL CONSULTORIA E 
ENGENHARIA LTDA  CNPJ  Nº:
04.524.168/0001-57;   PRENER 
COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA  CNPJ  Nº: 
00.930.087/0001-04.

    
3.486.420,30 Adequada Devida

Concorrência 
nº 
05813/2011

ADR ENGENHARIA LTDA - CNPJ 
00.590.777/0001-53; GBS
ENGENHARIA LTDA - CNPJ 
35.554.591/0001-23; SETEL -
TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA -
CNPJ  05.731.045/0001-50; HERTZ
EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS 
LTDA - CNPJ 1.721.578/0001-08; 
PRETEL - PREMOLDADOS 
TERESINA LTDA - CNPJ 
03.155.725/0001-47; LEJAN
INDUSTRIA DE 
TRANSFORMADORES LTDA -
CNPJ 03.143.714/0002-28;
FRANCISCO DA COSTA ARAÚJO 
FILHO / HIDROTERRA 
PERFURAÇÃO E IRRIGAÇÃO -  
CNPJ 07.082.498/0001-28

   
12.681.932,36

Adequada Devida

Pregão nº 
19893/2011

TICKET SERVIÇOS S/A  CNPJ  Nº:
47.866.934/0001-74

   
13.486.399,35

Adequada Devida

Pregão nº 
19818/2011

PUBLIKIMAGEM PROJETOS E 
MARKETING LTDA  CNPJ 
Nº:05.688.475/0001-36

    
8.555.000,00 Adequada Devida

Pregão nº 
01965/2011

LFRIEDHEIM ENGENHARIA E 
SERVIÇOS LTDA  CNPJ  Nº:
03.782.862/0001-01; SETEL 
TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA  
CNPJ Nº: 05.731.045/0001-50

    
4.708.430,00 Adequada Devida

Pregão nº 
10829/2011

CET SEGURANÇA ARMADA LTDA 
- CNPJ Nº  08.644.690/0001-23; 
NORTE SUL SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA PRIVADA LTDA -
CNPJ 10.389.621-0002-43; VIG 
VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ
01.668.768/0001-09

   2.589.583,68 Adequada Devida

Pregão nº ENERGOATO ELETRICIDADE     



  

                         DISPENSA DA LICITAÇÃO: 

  

                         INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO: 

  

Por oportuno, cabe destacar que a avaliação quanto à estrutura de controles internos da Unidade 
Jurisdicionada com vistas a garantir a regularidade das contratações foi realizada e encontra-se 
consignada na análise presente no item 5 – avaliação dos controles internos deste relatório. 

Face ao exposto, especificamente a ausência do projeto técnico de engenharia nos Projetos Básicos, a 
análise da amostra permite concluir pela inadequação parcial dos procedimentos adotados pela 
Eletrobrás-PI nos certames analisados, com relação à regularidade dos procedimentos de contratação, 
evidenciando a necessidade de aprimoramento dos controles internos aos ditames legais, com vistas a 
conseguir maior aderência às disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e na jurisprudência do Tribunal de 
Contas da União. 

10197/2011 LTDA - CNPJ  Nº: 86.826.443/0001-
51

1.969.990,00 Adequada Devida

Número do processo 
licitatório Contratada e seu CNPJ

 Valor 
homologado 
da licitação 

Fundamento 
da Dispensa

Dispensa nº
07055/2011

JOSINO RIBEIRO NETO E 
ADVOGADOS ASSOCIADOS  
CNPJ  Nº: 03.466.177/0001-76

      
126.000,00

Adequado

Dispensa nº
00057/2011

SERGESEG - VIGILÂNCIA E 
TRANSPORTE DE VALORES 
LTDA. CNPJ Nº: 05.522.602/0001-
22;                                                                           
CONTRATO 008/2011 CET - 
CENTRO DE SEGURANÇA 
INTEGRAL LTDA. CNPJ Nº: 
08.644.690/0001-23         

      
107.183,67 Adequado

Dispensa nº
09533/2011

FUNDAÇÃO DE APOIO 
INSTITUCIONAL MURAKI - CNPJ 
03.343.080/0001-76 / 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAZONAS - UEA - CNPJ 
04.280.196/0001-76

   
1.165.600,00Adequado

Número do 
processo 
licitatório

Contratada e seu CNPJ
 Valor 
homologado 
da licitação 

Fundamento 
da 
inexigibilidade

Inexigibilidade
nº 02381/2011

DATA EASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA
LTDA. CNPJ  Nº: 06.052.373/0001-92

            
159.348,63Adequado

Inexigibilidade 
nº 01333/2011

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS - ECT CNPJ  N°: 34.028.316/0022-
38

            
507.494,72

Adequado

Inexigibilidade 
nº 07534/2011

ORGANIZAÇÃO EVANO E MORENO 
CONTADORES ASSOCIADOS  CNPJ  Nº:
13.139.031/0001-70

                
29.500,00 Adequado



2.9 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária 

Não houve ocorrências de passivos sem a conseqüente previsão orçamentária de créditos ou de recursos 
na Entidade relativas ao exercício em exame. 

2.10 Avaliação da Entrega e do Tratamento das Declarações de Bens e Rendas 

O prazo de entrega da declaração de bens e rendas definido no § 1º, do art. 2.º, da IN TCU N.º 005, de 
10/05/1994 não foi cumprido por todos os empregados, conforme demonstrado a seguir: 

2.11 Avaliação da Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial 

A CEPISA não possui “Bens de Uso Especial” de propriedade da União ou locado de terceiros. 

2.12 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Não houve determinações expedidas pelo TCU, no exercício de 2011, com expressa determinação para 
exame pela Controladoria Geral da União ou Secretaria Federal de Controle. 

2.13 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

A CEPISA deixou de implementar quatro, do total de nove recomendações do Relatório de Auditoria de 
Contas da CGU n.º 201108760. 

2.14 Ocorrência(s) com dano ou prejuízo: 

Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 

3. Conclusão 

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando identificadas, foram 
devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências corretivas a serem adotadas, quando for o 

TOTAL DE 
SERVIDORES 

COM 
OBRIGATORIEDADE 

DE 
APRESENTAR 

A 
DECLARAÇÃO 
DE BENS E 

RENDAS 
(A)

TOTAL DE 
DECLARAÇÕES 
EFETIVAMENTE 
APRESENTADAS 

(B)

% DE 
DECLARAÇÕES 
APRESENTADAS 

(B)/(A)

155 142 91,61



caso, serão incluídas no Plano de Providências Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo 
Controle Interno. Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o 
presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado 
de Auditoria. 

Teresina/PI, 13 de setembro de 2012.  
Achados da Auditoria - nº 201203821 

1. GESTÃO OPERACIONAL 

1.1. Subárea - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS 

1.1.1. Assunto - ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO 

1.1.1.1. Informação 
 

Informação básica da Ação 3379 – Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí. 

 

Trata-se da Ação 3379 – Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí, cuja finalidade é expandir e 
reforçar o sistema de transmissão do estado do Piauí para atender novas cargas e reduzir perdas elétricas 
no sistema. A forma de execução se dá por meio de ação direta da UJ, contemplando os projetos de 
expansão e reforço do sistema de transmissão no Estado: construção de linhas; de subestações; 
instalação de novos transformadores, equipamentos de regulação e chaves. O montante de recursos 
executados nesta Ação, no exercício de 2011, está discriminado no quadro abaixo: 

1.1.1.2. Informação 
 

Informação básica da Ação 2D91 – Manutenção de Rede Urbana de Distribuição. 

 

Trata-se da Ação 2D91 – Manutenção de Rede Urbana de Distribuição, cuja finalidade é manter a rede 
de  distribuição em condições de fornecer energia com qualidade. A forma de execução se dá por meio 
de ação direta da unidade, contemplando a aquisição de equipamentos de regulação de tensão, 
transformadores, chaves para manutenção do sistema de distribuição. O montante de recursos 
executados nesta Ação, no exercício de 2011, está discriminado no quadro abaixo: 

Ação Governamental Despesa 
Executada (R$)

% da Despesa Executada da 
Ação em relação à Despesa 

Executada do Programa

3379 – Implantação de Sistema de 
Transmissão no Piauí 32.092.267,00 49,51

Ação Governamental Despesa 
Executada (R$)

% da Despesa Executada da 
Ação em relação à Despesa 

Executada do Programa



1.1.1.3. Informação 
 

Informação básica da Ação 10NT – Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e 
Distribuição-Redução de Perdas Técnicas e Comerciais. 

 

Trata-se da Ação 10NT – Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição-
Redução de Perdas Técnicas e Comerciais, cuja finalidade é reduzir as perdas técnicas e comerciais para 
os patamares estabelecidos pela ANEEL. A forma de execução se dá por meio de ação direta da 
unidade, contemplando a aquisição e instalação de medidores de energia, implantação de redes de 
distribuição compacta, instalação de ramais de serviços para consumidores, regularização de 
consumidores clandestinos e instalação de medidores entre fronteiras de geração, transmissão e 
distribuição. O montante de recursos executados nesta Ação, no exercício de 2011, está discriminado no 
quadro abaixo: 

1.1.1.4. Informação 
 

Informação básica da Ação 2D89 – Reforços e Melhorias no Sistema de Subtransmissão no Piauí. 

 

Trata-se da Ação 2D89 – Reforços e Melhorias no Sistema de Subtransmissão no Piauí, cuja finalidade é 
reforçar o sistema de subtransmissão com uma manutenção adequada,  com vistas a fornecer energia 
com qualidade. A forma de execução se dá por meio de ação direta da UJ, contemplando a elaboração 
de  um programa de reforma e melhorias das subestações e linhas de subtransmissão (AT), com 
aquisição de equipamentos de reposição. O montante de recursos executados nesta Ação, no exercício de 
2011, está discriminado no quadro abaixo: 

1.1.1.5. Informação 
 

Informação básica da Ação 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis. 

 

2D91 – Manutenção de Rede Urbana de 
Distribuição 11.012.327,00 16,99

Ação Governamental Despesa 
Executada (R$)

% da Despesa Executada da 
Ação em relação à Despesa 

Executada do Programa

10NT – Modernização e Adequação de 
Sistema de Comercialização e Distribuição-
Redução de Perdas Técnicas e Comerciais

 
7.940.310,00

 
12,25

Ação Governamental
Despesa 

Executada (R$)

% da Despesa Executada da 
Ação em relação à Despesa 

Executada do Programa

2D89 – Reforços e Melhorias no Sistema de 
Subtransmissão no Piauí 5.263.066,00 8,12



Trata-se da Ação 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis, cuja finalidade é realizar despesas 
com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens imóveis e melhorem a 
qualidade dos serviços prestados aos usuários. A forma de execução se dá por meio de ação direta da UJ, 
contemplando a realização de obras de alvenaria, de estruturas e instalações; obras de manutenção nas 
tubulações de água, esgoto, telefone e energia elétrica etc. em edificações que sejam contabilizadas no 
imobilizado. O montante de recursos executados nesta Ação, no exercício de 2011, está discriminado no 
quadro abaixo: 

1.1.1.6. Informação 
 

Informação básica da Ação 4102 – Manutenção e Adequação de Bens Móveis. 

 

Trata-se da Ação 4102 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis, cuja finalidade é realizar despesas 
com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens móveis, veículos, máquinas 
e equipamentos proporcionando melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários. A forma de 
execução se dá por meio de ação direta da unidade, contemplando a realização de serviços de 
manutenção e adequação nos bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos de propriedade das 
empresas estatais que sejam contabilizados no imobilizado. O montante de recursos executados nesta 
Ação, no exercício de 2011, está discriminado no quadro abaixo: 

1.1.1.7. Informação 
 

Informação básica da Ação 4103 – Manutenção e Adequação de Ativos de Informática. 

 

Trata-se da Ação 4103 – Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, cuja finalidade é realizar 
despesas com manutenção e adequação e aquisição de bens nas áreas de informática, informação e 
teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos ativos das respectivas áreas e proporcionem melhor 
qualidade dos serviços prestados aos usuários. A forma de execução se dá por meio da aquisição de bens 
e serviços de manutenção e adequação de equipamentos das áreas de informática, informação e 
teleprocessamento de propriedade das empresas estatais que sejam contabilizados no imobilizado. O 
montante de recursos executados nesta Ação, no exercício de 2011, está discriminado no quadro abaixo: 

Ação Governamental Despesa 
Executada (R$)

% da Despesa Executada da 
Ação em relação à Despesa 

Executada do Programa

4101 – Manutenção e Adequação de Bens 
Imóveis

1.627.742,00 17,64

Ação Governamental Despesa 
Executada (R$)

% da Despesa Executada da 
Ação em relação à Despesa 

Executada do Programa

4102 – Manutenção e Adequação de Bens 
Móveis 2.510.886,00 27,21

Ação Governamental
Despesa 

Executada (R$)

% da Despesa Executada da 
Ação em relação à Despesa 

Executada do Programa

4103 – Manutenção e Adequação de Ativos de 5.090.238,00 55,16



1.2. Subárea - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

1.2.1. Assunto - RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL 

1.2.1.1. Informação 
 

Adequabilidade dos indicadores usados na avaliação da gestão. 

 

Os indicadores utilizados pela UJ compõem dois tipos fundamentais: programáticos e institucionais, 
conforme detalhado no Quadro de Análise de Indicadores, abaixo. 

Os primeiros, programáticos, refletem os objetivos e metas dos Programas/Ações constantes da Lei 
Orçamentária Anual – LOA (Investimentos) e permitem o monitoramento e avaliação do grau de 
eficácia das metas físicas e financeiras alcançadas em suas execuções. 

Os institucionais, por sua vez, traduzem os componentes específicos da área de negócio da unidade, 
assim como os fatores relevantes das subáreas: operacional, técnica, comercial, patrimonial e financeira, 
estando em consonância com os indicadores empregados pelo Sistema Eletrobras, de forma específica, e 
pelo mercado de fornecimento de energia, de forma geral. 

Analisados no que concerne à “utilidade” e “mensurabilidade”, constatou-se que os indicadores: 

 Quanto à Utilidade 

1. Refletem a expressão dos produtos essenciais da gestão e dos programas sob responsabilidade da 
unidade;  

2. Representam adequadamente a amplitude e a diversidade de características do fenômeno 
monitorado;  

3. São efetivamente utilizados pelos gestores no processo decisório e constituem os principais 
instrumentos empregados na avaliação da gestão da unidade.  

 Quanto à Mensurabilidade 

1. São auditáveis por terceiros;  
2. Possuem níveis de complexidade adequados do fenômeno-objeto;  
3. São precisos quanto à variáveis e forma de cálculo.  

  

1.2.1.2. Constatação 
 

Falhas na utilização de indicadores de desempenho de Programas/Ações executados pela unidade. 

 

Embora disponha de um conjunto de indicadores de gestão suficientemente adequados para 
monitoramento de desempenho, constatou-se falhas no uso e registros dos mesmos no Relatório de 
Gestão, especialmente no Quadro A.2.1 (Portaria TCU nº 123/2011), o que demonstra fragilidade no 
processo de compreensão e uso desse instrumento de gestão. 

Informática



Relativamente aos indicadores dos Programas: 0293 - Luz para Todos e 0297 - Energia na Região 
Nordeste, observou as seguintes falhas: 

0293 - Luz para Todos (Ação: 11YL - Ampliação de Rede Rural no Estado do Piauí) 

O indicador registrado no Quadro A.2.1 do Relatório de Gestão especifica "Unidade Consumidora 
Atendida", diferentemente do "Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Piauí", 
constante no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN. Cabe acrescentar que o 
sistema do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão não apenas emprega outra unidade de 
medida, como fornece índice de referência e séries históricas para avaliação. 

0297 - Energia na Região Nordeste (Ações: 8777 - Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de 
Energia Elétrica e 3379 - Implantação de Sistemas de Transmissão no Piauí) 

Os indicadores elaborados e registrados nos Quadros A.2.1 e A.2.2 dão ênfase ao percentual de 
execução física em km, ao contrário do empregado no SIGPLAN, que considera o "Acréscimo de 
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica", utilizando como unidade de medida "MW". 

Causa: 

Fragilidade nos controles internos administrativos da UJ. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por intermédio do Memorando nº 16, de 06/07/2012, a unidade apresentou a seguinte manifestação: 

"0297 Energia na Região Nordeste 

No SGIPLAN é adotada a unidade de medida em “MW” somente para os casos de geração e 
transmissão, quanto aos programas de distribuição que correspondem às ações 8777 e 3379 é 
considerado o avanço físico conforme planilhas anexas extraídas do relatório SIGPLAN." 

Análise do Controle Interno: 

A informação apresentada pela UJ é procedente quanto ao Programa 0297, o que expõe uma fragilidade 
do SIGPLAN no que tange aos indicadores das ações especificadas: 8777 e 3379, as quais deverão ser 
objeto de avaliação pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG visando tornar mais 
eficiente os instrumentos de análise de desempenho das ações de governo. 

Recomendações: 

Recomendação 1: 

Recomenda-se à UJ ajustar os indicadores de gestão utilizados, empregando os instrumentos 
estabelecidos pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, constante da Lei 
Orçamentária Anual e do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN, nos casos 
relativo ao Programa Luz para Todos, bem como gestionar junto ao MPOG e ao Ministério de Minas e 
Energia - MME objetivando adequação e/ou construção dos indicadores de desempenho que 
efetivamente reflitam o objeto das Ações citadas. 

1.2.2. Assunto - SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 



1.2.2.1. Constatação 
 

Ausência de elaboração do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação. 

 

Constatou-se, após análise dos documentos e informações apresentados, que a UJ não dispõe de Plano 
Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI e/ou Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI. 

Causa: 

Fragilidade dos mecanismos de planejamento institucional da unidade, no que concerne a definir 
instrumentos gerenciais para a área de TI. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em informação apresentada à equipe de auditoria, MEMO DGP nº 37, de 13/06/2012, a unidade afirma 
que se encontra em fase de contratação de empresa especializada para elaboração dos referidos 
instrumentos para atendimento de todas as Empresas de Distribuição do Sistema Eletrobras. A UJ 
apresentou, ainda, minuta de Termo de Referência para subsidiar a contratação de empresa para 
elaboração do Plano de Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações - PDTIC, que deverá 
suprir essa exigência gerencial. 

Análise do Controle Interno: 

A unidade já havia sinalizado, no exercício de 2011, durante os trabalhos de auditoria de gestão de 2010, 
que o processo se concretizaria apenas em 2012, haja vista tratar-se de providência que incorporaria as 
demais empresas distribuidoras do Sistema Eletrobrás. Encerrado o primeiro semestre deste exercício, 
constata-se que o processo não fora concluído, tendo possibilidade de que não produza os efeitos 
desejados na gestão de 2012, expondo a UJ à condição de fragilidade da gestão de TI. 

Recomendações: 

Recomendação 1: 

Recomenda-se à unidade impor maior agilidade ao processo de contratação visando concluí-lo ainda no 
exercício de 2012, para que os resultados operacionais e programáticos possam ser positivamente 
impactados pela implementação do PETI/PDTI. 

1.2.2.2. Constatação 
 

Atraso na instituição de Comitê Diretivo da TI. 

 

A despeito de tratar-se de objeto de verificação desde as contas do exercício de 2010, o que demonstra 
constituir prioridade governamental a ser observada por todas as unidades jurisdicionadas, somente no 



final do ano de 2011 foi regularmente instituído o Comitê Diretivo de TI, o que ficou evidenciado pela 
Resolução da Diretoria Executiva nº 176, 28/09/2011.  

  

Causa: 

Fragilidade dos mecanismos de planejamento institucional da unidade, no que concerne a definir 
instrumentos gerenciais para a área de TI. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por intermédio do MEMO DGP nº 37/2012, a unidade informou que por meio da Resolução da Diretoria 
Executiva nº 176, 28/09/2011, foi  instituído formalmente Comitê de Tecnologia da Informação, 
Automação e Telecomunicações (Comitê Diretivo de TI). 

Análise do Controle Interno: 

O Comitê Diretivo de TI constitui instância de avaliação e definição de prioridades de investimentos e 
alocação de recursos nos diversos projetos e ações de tecnologia da informação da unidade, devendo 
assumir prioridade institucional em face da relevância para área e para a gestão da UJ como um todo. O 
atraso no uso dessa estratégia reflete fragilidade da gestão, com potencial para impactar negativamente 
em seus resultados. 

1.2.2.3. Informação 
 

Adoção de medidas com vistas a sanear fragilidade na Política de Segurança da Informação (PSI). 

 

A unidade aprovou em 31/08/2011, mediante Resolução da Diretoria Executiva nº 160/2011, a Política 
de Segurança da Informação da Eletrobrás Distribuidora - PI, o que atende à exigência do Decreto nº 
3.505/2000 e a alinha às boas práticas de gestão de TI adotadas e recomendadas pelo governo federal. 

Não obstante, constatou-se que somente em 05/2012, a Diretoria Executiva, por intermédio da 
Resolução nº 71, de 03/05/2012, instituiu o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações, 
sanando parcialmente falha detectada desde o exercício de 2010, mas caracterizando fragilidade quanto 
à implementação da política, a qual deverá produzir impactos positivos na gestão no exercício de 2012. 

1.2.2.4. Informação 
 

Adequabilidade da proporção de funcionários efetivos ante os funcionários terceirizados. 

 

A unidade conta com um total de 35 funcionários e terceirizados na área de Tecnologia da Informação - 
DGT, distribuídos conforme detalhado no Quadro abaixo. Observou-se que os funcionários efetivos 
constituem maioria, não havendo dependência administrativa e gerencial com relação aos funcionários 
terceirizados, os quais têm responsabilidade pelas tarefas de menor complexidade. 



Funcionários efetivos 

  

Funcionários Terceirizados 

FUNCIONÁRIOS        

         

NOME MATRICULA LOTAÇÃO
ATIVIDADE 

DESENVOLVIDA
FORMAÇÃO

HELDER BATISTA PONTES 04660-7 DGT GERENTE BAC.CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ANA LÚCIA CASTELO BRANCO MARQUES 04619-3 DGT SECRETÁRIA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS / CURSO DELPHI

JOSÉ RIBAMAR BRITO SANTOS 03311-8 DGT LÍDER DE PROC. E 
FORMAÇÃO

ECONOMA

CONSTANÇA MARIA DO ESPÍRITO SANTO SOUSA 
MONTE

03724-2 DGT SECRETÁRIA TÉCNICO EM CONTABILIDADE

GILBERTO LUIZ MARTINS DE SOUSA VIEIRA 03478-5 DGT ANALISTA DE SISTEMAS TECNÓLOGO EM PROC. DE 
DADOS/DELPHI

FRANCISCO JOSÉ DA ROCHA NETO 03389-4 DGT SUPORTE SOCIOLOGIA

BEATRIZ ALMEIDA SOBRINHO 06123-4 DGT ANALISTA DE SISTEMAS BAC.CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

JOÃO SILVA DO CARMO 04652-4 DGT SUPORTE CURSO DE PROGRAMAÇÃO/DELPHI

MARCO ANTÔNIO NOGUEIRA 03690-5 DGT SUPORTE CURSO DE PROGRAMAÇÃO/DELPHI

JOÃO MARTINS DA SILVA 03983-4 DGT ANALISTA DE SISTEMAS TECNÓLOGO EM PROC. DE DADOS

ARTUR CÂNDIDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO FILHO 04650-8 DGT SUPORTE BAC.ADM./TÉC.ANÁLISE SIST. E 
PROC.DADOS

ANTÔNIO WALDO DIVINO JUNIOR 06184-6 DGT ANALISTA DE SISTEMAS BAC.CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DIVALDO FURTADO BASTOS 04659-9 DGT LÍDER DE PROC. E 
FORMAÇÃO

CURSO DE PROGRAMAÇÃO/DELPHI

MAURO DAVID RODRIGUES DA SILVA 04663-1 DGT SUPORTE CURSO DE PROGRAMAÇÃO/DIREITO

JOÃO RUFINO DA SILVA 04000-6 DGT SUPORTE ENSINO MÉDIO

RAIMUNDO TEIXEIRA DE ANDRADE 03825-7 DGT SUPORTE ENSINO MÉDIO

JOSÉ MERVAL DA SILVA SOBRINHO 03146-8 DGT SUPORTE ENSINO MÉDIO/CURSO DELPHI

JOSEFA TEIXEIRA DE ANDRADE 03723-4 DGT SUPORTE ENSINO MÉDIO

FRANCISCO BANDEIRA PORTELA 03206-0 DGT SUPORTE ENSINO MÉDIO

TERCEIRIZADOS

         

N O M E C P F LOTAÇÃO ATIVIDADE DESENVOLVIDA FORMAÇÃO

KLEISON JOHN SOARES CARVALHO 919.715.353-20 DGT OPERADOR DE MICRO PUBLICIDADE E PROPAGANDA

DANILO ANDRADE FIALHO 033.355.673-90 DGT OPERADOR DE MICRO ENSINO MÉDIO

NILSON MARCELO DA SILVA BEZERRA 914.851.853-00 DGT OPERADOR DE MICRO ENSINO MÉDIO

RENATO DE SOUSA NEVES 930.497.063-68 DGT OPERADOR DE MICRO ENSINO MÉDIO

ROBERT SILVA REGO 996.779.893-91 DGT OPERADOR DE MICRO ENSINO MÉDIO

THIAGO BRITO MORAES 000.859.203-98 DGT OPERADOR DE MICRO ENSINO MÉDIO

FRANCISCA DE CARVALHO SOUSA 640.397.733-49 DGT EMPACOTADOR ENSINO MÉDIO

ALISSON DE BRITO OLIVEIRA 006.735.163-85 DGT EMPACOTADOR ENSINO MÉDIO

RITA DE CARVALHO SOUSA 945.759.323-53 DGT EMPACOTADOR ENSINO MÉDIO

VALDIRENE R DO NASCIMENTO 618.004.903-30 DGT EMPACOTADOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE



  

No que concerne, ainda, à autonomia e independência técnica da unidade na área de TI, constatou-se que 
63% dos funcionários possuem formação técnica/científica na área, o que permite classificar a gestão de 
TI da unidade como “razoável”, segundo o padrão adotado pela CGU. 

1.2.2.5. Informação 
 

Plano de Carreira & Remuneração com indicação genérica para enquadramento de servidores de 
TI e demais áreas técnicas. 

 

O Plano de Carreira & Remuneração adotado pelo Sistema Eletrobras não contempla cargos específicos 
em sua estrutura, tendo optado pelo emprego de tipologia fundamentada em competências gerais que 
contemplam cinco níveis de cargos que agrupam formações e funções de mesma natureza de 
complexidade e capacidade exigidas e demonstradas pelos profissionais. Nesse sentido, o Plano 
contempla os seguintes cargos: 

1. Profissional de Nível Fundamental  
2. Profissional de Nível Médio Suporte  
3. Profissional de nível Médio Operacional  
4. Profissional de Nível Superior  
5. Profissional Pesquisador  

1.2.2.6. Constatação 
 

Ausência de uma rotina para avaliação da compatibilidade dos recursos de TI com as reais 
necessidades da UJ. 

 

Após análise das informações e documentos apresentados pela unidade, constatou-se que não existe uma 
rotina para avaliação da compatibilidade dos recursos de TI com as reais necessidades da UJ, o que 
aumenta o risco de desperdício e de não atendimento de forma tempestiva e efetiva dos pleitos da 
unidade com relação ao desenvolvimento de soluções em TI. 

Causa: 

Fragilidade dos mecanismos de planejamento institucional da unidade, no que concerne a definir 
instrumentos gerenciais para a área de TI. 

MARIA DO LIVRAMENTO AMADA ROCHA 428.564.423-15 DGT OPERADOR DE MICRO TÉC. ASSIST.ADMINISTRATIVO

NATÁLIA S DA CONCEIÇÃO 042.313.193-16 DGT EMPACOTADOR ENSINO MÉDIO

JONAS MARTINS GOMES 018.573.703-09 DGT OPERADOR DE MÁQUINAS ENSINO FUNDAMENTAL

FRANCISCO ALDEMIR GALENO 027.133.193-31 DGT OPERADOR DE MÁQUINAS ENSINO FUNDAMENTAL

HERNANDES DA SILVA MELO 043.251.833-96 DGT TÉCNICO EM INFORMÁTICA ENSINO MÉDIO

GIL FRANKLIN SANTIAGO 981.154.873-72 DGT TÉCNICO EM INFORMÁTICA ENSINO MÉDIO



Manifestação da Unidade Examinada: 

Por intermédio do MEMO DGP nº 37, de 13/06/2012, a unidade informou que essa fragilidade deverá 
ser corrigida com a implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI. 

Análise do Controle Interno: 

A unidade tem demonstrado reincidente atraso na apresentação de soluções para correção das falhas 
identificadas, haja vista que se trata de problema que tem sido objeto de menção desde o exercício de 
2010. As soluções estão sendo remetidas para o PETI/PDTI, os quais deverão produzir algum efeito no 
final do exercício de 2012, expondo uma situação de vulnerabilidade e deficiência nessa área. 

Recomendações: 

Recomendação 1: 

Recomenda-se a unidade monitorar o processo de contratação e elaboração do PDTI com vistas a 
impedir a ocorrência de atrasos em sua implementação. 

1.2.2.7. Constatação 
 

Não utilização do modelo “acordo de níveis de serviços” nas contratações de TI. 

 

Constatou-se, após análise dos contratos de serviços de TI firmados pela UJ até o exercício de 2011, 
conforme relacionado no Quadro abaixo, a não utilização do modelo de gestão “acordo de níveis de 
serviços”. Tais contratos preservaram a relação de obrigação previstas nos termos de referências do 
período de contratação. 

Não obstante, verificou-se que a unidade disponibilizou cópia de Projeto Básico que introduz o novo 
modelo como referência na contratação de serviços para o exercício de 2012, o que evidencia a 
atualização de seus procedimentos de contratação, em que pese, na justificativa apresentada, argumentar 
falhas relacionadas à inexistência de catálogo formal de referência. 

  

Contratos de TI Analisados
Nº 

Contrato Objeto Contratada

140/2010 Implantação de Sistema de Gestão Técnica da Distribuição 
(SGD) e formação da base cadastral georeferenciada das 
redes de distribuição de energia elétrica da contratante.

Soltec Soluções 
Tecnológicas Ltda

135/2007 Garantia de atualização técnica do CONSIST RH – módulos 
Administração de Pessoal, Folha de Pagamento, Recursos 
Humanos e Web User, CONSIST FQ e Prestação de 
Serviços de Consultoria.

Consist – Consultoria, 
Sistemas e 
Representações Ltda

056/2008 Fornecimento de um sistema integrado de gestão OFM Sistemas Ltda



Causa: 

Fragilidade dos mecanismos de planejamento institucional da unidade, no que concerne a definir 
instrumentos gerenciais para a área de TI. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do MEMO nº 37, de 13/06/2012, a unidade informou que: 

"Não há um catálogo formal (aprovado e publicado) dos serviços de TI oferecidos aos clientes." 
Destaca, também, que o Projeto Básico que deu origem à contratação do Sistema ERP-OFM define 
"Métrica de Ponto de Função para medir as Manutenções Evolutiva", contendo acordo de Nível de 
Serviço, o que comprova que está modernizando os parâmetros de contratação dos serviços. 

Após reunião de busca conjunta de soluções, a unidade encaminhou nova manifestação, expediente 
CT/DG nº 10, de 09/07/2012, em que argumenta: 

"Em relação a este item, o próprio texto da constatação, exarado na SA em referência, já menciona que a 
unidade disponibilizou cópia de Projeto Básico que introduz o novo modelo como referência na 
contratação de serviços para o exercício de 2012, o que evidencia a atualização de seus procedimentos 
de contratação. Quanto ao catálogo formal de referência a isso será tratado corporativamente pelo 
processo de TI para todas as Empresas do Grupo Eletrobras." 

Análise do Controle Interno: 

A apresentação de manifestação ora afirmando que não há catálogo formal (aprovado e publicado) dos 
serviços de TI, ora que está atualizando seus procedimentos a partir de um projeto básico para 
contratação de serviço, constitui maior expressão da fragilidade de gestão da área, na medida em que 
evidencia o desconhecimento dos modelos empregados no mercado e a vulnerabilidade da unidade com 
relação aos serviços vigentes no exercício. 

Não é demais ressaltar que as contratações segundo o modelo de gestão “acordo de níveis de serviços” 
têm sido avaliadas como alternativa mais eficiente na solução de problemas decorrentes de serviços 
terceirizados, estratégia de gestão adotada na UJ. Nesse sentido, a não utilização do modelo potencializa 
as deficiências na gestão de TI, influindo negativamente nos resultados gerais da empresa. 

Recomendações: 

Recomendação 1: 

Recomenda-se à unidade avaliar a oportunidade e conveniência de prorrogação e/ou adequação dos 
contratos vigentes que não foram celebrados segundo o  modelo "acordo de nível de serviço" quando do 
encerramento da vigência ou dos aditamentos a serem realizados. 

1.2.2.8. Constatação 
 

Ausência de um processo de trabalho formalizado na contratação de bens e serviços de TI. 

administrativa e financeira (ERP).



 

Constatou-se, após análise das informações apresentadas pela unidade quanto aos procedimentos 
estratégicos e operacionais empregados na gestão de tecnologia da informação, especialmente em face 
da inexistência de PDTI, já registrado neste relatório, que não há processos de trabalho especiais para 
contratação de bens e serviços de TI. 

  

Causa: 

Fragilidade dos mecanismos de planejamento institucional da unidade, no que concerne a definir 
instrumentos gerenciais para a área de TI. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por intermédio do MEMO DGP nº 37, de 13/06/2012, a unidade informou que: 

"As contratações de TI são feitas conforme os procedimentos legais e à medida que as demandas vão 
surgindo." 

Análise do Controle Interno: 

A ausência de rotina ou processo de trabalhos específico de contratação de bens e serviços de TI 
constitui problema recorrente detectado na gestão da unidade, para o qual não tem havido devida 
atenção dos dirigentes. Não é demais ressaltar que processos adequadamente organizados podem 
conferir maior eficiência nas contratações significando melhoria nos custos e no desempenho 
operacional dos bens e serviços contratados. 

Recomendações: 

Recomendação 1: 

Reitera-se a recomendação já encaminhada à unidade durante auditoria de gestão do exercício de 2010 
no sentido de que ultime providências no sentido de agilizar os processos administrativos e gerenciais 
em curso, estabelecendo cronogramas de implementação com rigoroso monitoramento de cumprimento 
de suas etapas e componentes, visando corrigir as fragilidades identificadas. 

1.2.2.9. Constatação 
 

Fragilidade no procedimento de transferência de conhecimento para servidores da unidade 
referente a produtos e serviços de TI terceirizados. 

 

Após análise dos processos de aquisição de bens e serviços de TI, assim como dos contratos firmados e 
com vigência no exercício, Quadro abaixo, constatou-se que não há processo formal, rotina de 
internalização de conhecimento dos produtos e serviços de TI terceirizados aos funcionários da UJ 
devidamente formalizada nos contratos firmados. 



Como há forte dependência no que concerne ao desenvolvimento e manutenção de sistemas, a ausência 
nos contratos de cláusulas específicas quanto à internalização de conhecimentos fragiliza a relação 
contratual celebrada, sujeitando a unidade à política de gestão da contratada. 

Causa: 

Fragilidade dos mecanismos de planejamento institucional da unidade, no que concerne a definir 
instrumentos gerenciais para a área de TI. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por intermédio do expediente CT/DG nº 10, de 09/07/2012, a unidade apresentou a seguinte 
manifestação: 

"Em relação a este ponto, a área de TI ressalta que a Eletrobrás Distribuição Piauí, adquiriu apenas o 
direito de uso dos sistemas apontados, alguns somente o executável se encontram na Empresa, ou seja, 
os direitos de propriedade dos referidos softwares continuam com os proprietários que, a partir da 
aquisição do direito de uso, pela Eletrobrás, toda a manutenção corretiva e evolutiva fica por conta da 
contratada. 

No entanto, ressalta, também, que em todos os contratos de aquisição de software corporativo foram 
incluídas cláusulas que asseguram a transferência de tecnologia com a internalização das 
funcionalidades do sistema pelos empregados da Eletrobrás, através da contratação da quantidade de 
horas de treinamento, adequada para cada empregado da Eletrobrás que irá manusear o sistema, que irá 
operar o sistema como usuário final, bem como o empregado que ficará responsável pelas 
configurações, como controle de acessos, cadastros de usuários, dentre outras." 

Análise do Controle Interno: 

A constatação não se referiu à sistemática de contratação dos serviços: direito de uso dos sistemas, mas à 
fragilidade na transferência de conhecimento aos operadores dos sistemas pertencentes ao quadro de 
pessoal da unidade, medida que visa à obtenção de eficiência no uso dos mesmos e diminuição, ou 
manutenção de equilíbrio, quanto ao grau de dependência com relação à empresa contratada e seus 
funcionários. 

Neste caso, careceu de comprovação documental a informação apresentada pela unidade, uma vez que 
nos contratos analisados, devidamente relacionados abaixo, não há quaisquer cláusulas, dentre aquelas 
que trazem obrigações específicas, que estabeleçam tal obrigatoriedade. 

RELAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TI

Descrição do Sistema Desenvolvimento Manutenção

ERP - Sistema de Gestão Administrativa do Físico e Financeiro 
da Empresa

Externo Terceiros

AJURI - Sistema de Gestão Comercial Externo Terceiros

CONSIST - HR Externo Terceiros

GED - Gerenciador de Documentos Externo Terceiros

SGTD - Sistema de Gestão Técnica Externo Terceiros

Contrato Objeto Contratada

Implantação de Sistema de Gestão Técnica da Soltec Soluções 



  

1.2.3. Assunto - RESULTADO DO GERENCIAMENTO AMBIENTAL 

1.2.3.1. Constatação 
 

Não adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens. 

 

Durante os trabalhos de auditoria, verificou-se que a CEPISA não adotou “totalmente ou parcialmente” 
7 quesitos de sustentabilidade ambiental, do total de 13, na aquisição de bens contidos no questionário 
do quadro “A.10.1 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis” do Relatório de Gestão/2011, 
demonstrando baixa aplicação ou não aplicação dos quesitos 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 (respostas “(1) 
Totalmente inválida” ou “(2) Parcialmente inválida”). 
Ainda com base na análise do mesmo quadro, verificou-se que a Empresa não afirmou a proporção de 
aplicação do fundamento descrito na afirmativa do quesito 12 (resposta “(3) Neutra”). 
Quanto às respostas dos quesitos 5, 9, 10, 11 e 13 “(4) Parcialmente válida” ou “(5) Totalmente válida, 
solicitou-se as seguintes informações: 
No quesito 5  não foi demonstrado o impacto que se conseguiu mensurar no consumo de água e energia.  
Para obter a comprovação,  foi solicitado o gráfico da evolução do consumo ao longo do último 
exercício, com as cópias das contas pagas, tais informações não foram disponibilizadas. 
Ainda quanto às respostas “Parcialmente válida” ou “ Totalmente válida” (quesitos 9, 10, 11), as 
informações disponibilizadas (Solicitação de Auditoria n.º 201203821/003 e reiteradas  na Solicitação 
de Auditoria n.º 201203821/006) não atenderam ao que foi solicitado, quais sejam: documentos 
comprobatórios (apresentando, se for o caso, cópias apenas das páginas pertinentes dos editais e demais 
documentos dos processos licitatórios), quanto à relação entre o número de processos licitatórios que 
atendem aos quesitos abaixo listados, em relação ao número total de processos, executados ao longo do 
exercício: 
(i)  Menor utilização de matérias primas e descarte dos produtos; 
(ii) Maior quantidade de conteúdo reciclável; 
(iii) Produtos fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a 
natureza; 
(iv) Aquisição de veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis 
alternativos; 
(v) Aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização; 
(vi) Aspectos de durabilidade e qualidade dos bens/produtos; 
Quanto ao quesito 13, foram  apresentados folders que são distribuídos entre os servidores e 
consumidores sobre campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e 
preservação de recursos naturais bem como campanhas visando a diminuir o consumo de água e energia 
elétrica. 

Causa: 

140/2010

Distribuição (SGD) e formação da base cadastral 
georeferenciada das redes de distribuição de energia 
elétrica da contratante.

Tecnológicas Ltda

135/2007

Garantia de atualização técnica do CONSIST RH – 
módulos Administração de Pessoal, Folha de 
Pagamento, Recursos Humanos e Web User, 
CONSIST FQ e Prestação de Serviços de Consultoria.

Consist – Consultoria, 
Sistemas e 
Representações Ltda

056/2008 Fornecimento de um sistema integrado de gestão 
administrativa e financeira (ERP).

OFM Sistemas Ltda



Fragilidade da Empresa na aderência aos critérios de sustentabilidade ambiental. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Em resposta a Solicitação de Auditoria n.º 201203821/003, reiterada pela 006, a CEPISA, por meio do 
documento CT/CAD – 011/2012, de 22/06/2012, manifestou-se: 
“Em atenção a Solicitação de Auditoria Número 2012 – CGU/PI, o qual solicita informações com vistas 
a subsidiar trabalhos de auditoria que estão sendo realizados na Eletrobras Distribuição Piauí vimos 
informar o que segue. 
1 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
    A CEPISA, como membro efetivo da sociedade e signatária da política ambiental da ELETROBRAS, 
está ajustando ainda suas práticas mercadológicas, mormente as compras sustentáveis, aos objetivos 
traçados pelas instâncias de política de sustentabilidade do governo federal. Estamos inovando em 
nossos processos, aperfeiçoando os projetos básicos de todos os certames, inserindo itens específicos 
para descarte de insumos derivados das obras, normas sobre a utilização da água e escoamento daquelas 
advindas da execução dos empreendimentos, como ocorre na Concorrência nº 008/2012 e em outros 
similares. 
    Embora o primeiro item tenha dito como inválido devemos considerar que o Setor DRE que executa 
Projetos P&D desenvolveu conjuntamente com a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ a utilização 
de óleo de babaçu em transformadores de potência. Ressalta-se que o descarte do material poderá ser 
feito para utilização em fábricas de sabão ou outra utilidade que tenha como matéria-prima o babaçu. 
Diante disso, o óleo mineral e ascarel não são mais utilizados na CEPISA. Isso sem mencionar na 
potencialidade de venda do material. 
    O segundo quesito o atendimento não se consumou devido a ausência de definição de material 
reciclável a ser adquirido pela empresa, posto que os materiais inservíveis a Administração poderiam ser 
novamente ministrados na rede elétrica, alterando padrões e comportamento da malha elétrica. 
Atentando-se que ainda não existe produto reciclável a ser utilizado na malha elétrica com nível de 
confiabilidade. O que se torna um embaraço a uma empresa que almeja angariar posição de destaque na 
distribuição de energia elétrica. O “maqueamento” poderia se tornar uma constante na rede elétrica, 
tornando o sistema inoperante. 
    Quanto ao terceiro quesito, os estudos a partir do óleo de babaçu indicam que o seu manejo e emprego 
são altamente sustentáveis, derivado de matéria-prima biodegradável. Ademais, os produtos de limpeza 
são fornecidos pela empresa contratada. Entretanto, iremos reivindicar nos processos posteriores que as 
empresas utilizem produtos de higiene e limpeza biodegradáveis. 
    Através de projetos de eficiência energética são realizadas compras de lâmpadas e outros produtos 
eficientes energeticamente, tal como ocorre em processo recente de eficiência energética com a 
AGESPISA que se avulta como uma das principais consumidoras de energia elétrica da CEPISA. Dentre 
outros processos de eficiência energética da CEPISA. (Processo licitatório n º 25.630/2011). 
    Estamos licitando produto recicláveis, exemplo, o setor de informática utiliza tonners e cartuchos 
reciclados. A usina diesel realiza reaproveitamento e rebobinamento de transformadores de potência, 
sendo o óleo filtrado e reaproveitado. 
    Periodicamente renovamos a frota de veículos automotores, o que permite o melhor desempenho e 
mais eficiência na utilização de combustíveis menos poluentes. Já é prática do mercado a venda de 
automóveis bicombustível ou flex, só não se adaptando aos motores a diesel de caminhões, posto ainda 
não haver tecnologia para essa implicação. 
    Como parte de uma política nacional de conservação de energia da ELETROBRAS, são ministradas 
palestras através do programa AGENTE ELETROBRÁS a toda sociedade, bem como aos servidores 
sobre o uso racional de energia elétrica, formando agentes multiplicadores através da instrução e 
treinamento de professores da rede pública e privada de ensino. Em 2012 será também desenvolvido um 
projeto de eficiência energética na modalidade educacional, momento em que será dado forte enfoque na 
área de meio ambiente. Segue em anexo folders do projeto. 
    Adquirimos lixeiras coletoras de material para reciclagem que são segregados em ambiente próprio 
construído pela CEPISA que foi, inclusive, objeto da Dispensa de Licitação n.º 005/2011, cópias dos 
contratos em anexo. 
    A ED PIAUÍ assumiu o compromisso de se ajustar a política de Gestão Ambiental da ELETROBRAS 
holding (cópias em anexo)  mantendo firme seu anseio de se tornar uma empresa que se interessa pela 
qualidade de vida da sua clientela, através de uma política que valorize o meio ambiente e garanta o 
equilíbrio do ecossistema, consoante determinação da RESOLUÇÃO N.º 140/2011, de 03.11.2011 da 



ED PIAUI  (cópia em anexo) que se tornará uma prática constante em processos que se realizarão neste 
e próximos exercícios.” 

Análise do Controle Interno: 

Os critérios de sustentabilidade ambiental não estão sendo adotados de forma satisfatória, 
principalmente quanto ao processos licitatórios, no que diz respeito aos seguintes fatores: processos de 
extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas; aquisição de produtos com 
menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável; aquisição de produtos 
dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não 
prejudicam a natureza; preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem 
ou reabastecimento (refil e/ou recarga); existência de certificação ambiental por parte das empresas 
participantes e produtoras), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e 
serviços. 

Recomendações: 

Recomendação 1: 

Recomenda-se que a CEPISA adote providências no sentido de atender aos itens elencados pelo TCU no 
quadro “A.10.1 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis” do Relatório de Gestão, adotando 
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, materiais de tecnologia da informação (TI) 
e na contratação de serviços ou obras. 

2. CONTROLES DA GESTÃO 

2.1. Subárea - CONTROLES EXTERNOS 

2.1.1. Assunto - ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO 

2.1.1.1. Informação 
 

Em pesquisa realizada no site do TCU bem como os Acórdãos citados no Relatório de Gestão/2011 da 
Entidade foi possível verificar que não houve determinações expressas para exame do Controle Interno 
no exercício em exame. 

2.1.2. Assunto - ATUAÇÃO DAS UNIDADES DA CGU - NO EXERCÍCIO 

2.1.2.1. Informação 
 

A CEPISA presta serviços ao cidadão e implementou a carta de serviços ao cidadão atendendo aos 
requisitos  do Decreto 6.932/2009. 

2.1.2.2. Informação 
 

Foi verificado o atendimento às recomendações expedidas pela CGU-Regional/PI no Relatório de 
Auditoria de Contas n.º 201108760 referente ao exercício de 2010. As recomendações que não foram 



implementadas pela Cepisa foram registradas em itens específicos deste Relatório, conforme 
demonstrado a seguir: 

N.º do 
Relatório de 
Auditoria 
de Contas

Item do 
Relatório 
(número e 
descrição 
sumária)

Situação 
Atual das 
recomendações

Item 
específico 
da Parte 
“achados 
de 
auditoria” 
do 
Relatório”

201108760 

1.3.3.1 - Ausência de elaboração do Plano 
Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI 
da UJ, bem como do estabelecimento de comitê de 
TI. 

Atendida Não se 
aplica

201108760 1.3.3.2 - Inexistência de Política de Segurança de 
Informação – PSI (Decreto n.º 3.505/2000). Atendida Não se 

aplica

201108760 
1.3.3.3 - Ausência de uma rotina para avaliação da 
compatibilidade dos recursos de TI com as reais 
necessidades da UJ.

Não atendida 1.2.2.6

201108760 
4.1.1.1- Baixo grau de eficácia no cumprimento de 
metas das ações governamentais de 
responsabilidade da unidade.

Atendida Não se 
aplica

201108760 
5.1.1.1 - Realização de despesa com patrocínio 
sem a devida cobertura legal, no montante de R$ 
15.000,00.

Atendida
Não se 
aplica



201108760 

5.1.1.2 - Contratação direta indevida de serviços 
advocatícios, com base em inexigibilidade de 
licitação por notória especialização, no valor total 
de R$ 460.000,00.

Pendente de 
Atendimento, com 
impacto na gestão

4.2.2.2

201108760 

5.1.2.3 - Não atendimento das determinações 
exaradas pelo Tribunal de Contas da União 
mediante Acórdão/TCU/2ª Câmara n.º 2.629/2010, 
relativo a promover estudo com vistas a revisar a 
forma de cálculo das diárias, de modo a evitar o 
pagamento cumulativo com auxílio-alimentação, à 
semelhança dos estabelecidos nas Leis n.º 8.112, 
de 1990, e n.º 8.640, de 1992.

Pendente de 
Atendimento, com 
impacto na gestão

3.2.1.2

201108760 
5.1.3.1 - Não elaboração de Inventário de Bens 
Móveis (inobservância de Determinação do 
subitem do Acórdão TCU n.º 2.629/2010).

Atendida
Não se 
aplica

201108760 

5.1.5.1 - Utilização indevida de cargos/funções da 
Eletrobrás Distribuição – PI na nomeação de 
empregados em unidades da Eletrobrás localizadas 
em outro estado.

Pendente de 
Atendimento, com 
impacto na gestão

3.2.1.3



  

  

2.2. Subárea - CONTROLES INTERNOS 

2.2.1. Assunto - AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS 

2.2.1.1. Constatação 
 

Ausência de descrição no Quadro A.9.1 - Estrutura de Controles Internos da metodologia 
empregada na avaliação (inobservância do item 9.1 da Portaria TCU nº 123/2011). 

 

A UJ não descreveu no campo "Considerações Gerais", Quadro A.9.1, a metodologia empregada na 
avaliação da estrutura de controles internos, refletida nos quesitos que integram o questionário padrão 
estabelecido na Portaria TCU nº 123/2011. 

Causa: 

Fragilidade dos mecanismos de controle interno administrativo da unidade no que concerne aos 
procedimentos de coordenação e execução dos trabalhos de elaboração da prestação de contas anual. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por intermédio do expediente CT/CAD nº 12, de 09/07/2012, a unidade apresentou a seguinte 
manifestação: 

"No nosso entendimento as orientações estabelecidas na referida Portaria não exigem explicações sobre 
a metodologia adotada para o preenchimento do Quadro A.9.1, conforme afirmado pela equipe de 
auditoria da CGU/PI. 

No entanto, esclarecemos que o mesmo foi preenchido pela Auditoria Interna em virtude de não termos 
ainda definido em nossa estrutura organizacional uma área especifica de Controle Interno, onde levamos 
em conta o ambiente de controle presente na empresa e sua eficácia e eficiência na segurança dos 
processos internos. A empresa encontra-se numa evolução continua da melhoria dos controles, com a 
normatização da maioria dos seus processos (atividades/rotinas), em especial aqueles de maior 
relevância, além disso possuímos vários mecanismos que permitem concluir que a empresa avançou 
significativamente na implementação das boas praticas de Governança Coorporativa, tais como: 
Implementação do Planejamento estratégico definindo metas e ações a serem executas por Diretoria e 
Departamentos, com o acompanhamento e controle constante da Diretoria Executiva, dos Conselhos e 
da própria controladora (Eletrobras Holding); Implementação da Diretoria de Regulação que atua 
diretamente nas questões ligadas ao cumprimento das Resoluções emanadas do órgão regulador do 
sistema elétrico (ANEEL); Comitê Gestor composto por um representante de cada Diretoria que tem por 
objetivo principal acompanhar as atividades desenvolvidas no dia-a-dia da empresa e propor correções 
nas rotinas para a adequação aquilo que foi proposto no Planejamento estratégico; Implementação do 
Código de Ética para os seus colaboradores; levantamento dos fluxos dos processos identificando os 
Gap’s e propiciando ações para sua correção; Auditoria Interna atuante e proativa nas questões tratadas 
no seu PAINT, como também nos procedimentos estabelecidos como atribuição do órgão e etc. 

Portanto, esclarecemos que o preenchimento do quadro foi bastante rigoroso quanto aos conceitos 
levantados e concluímos que assim foi atendido o objetivo para o qual se propôs. 



Sem mais para o momento, colocamo-nos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais 
julgados necessários." 

Análise do Controle Interno: 

Ao contrário do que afirmou em sua manifestação, a Portaria TCU nº 123/2011, p. 85, traz, sim, a 
obrigatoriedade de descrição da metodologia utilizada na análise, indicando os procedimentos 
metodológicos básicos a serem aplicados, conforme desmonstrado abaixo: 

"Nota: Para analisar as afirmativas constantes do quadro, devem-se reunir pessoas que 
representem as áreas estratégicas da unidade, podendo, inclusive, participar representantes da 
unidade de auditoria interna, caso exista na estrutura do órgão, desde que a participação da 
auditoria comprometa sua independência. No campo “Considerações gerais” do quadro, 
devem-se descrever a metodologia utilizada pela UJ para analisar os quesitos e as áreas 
envolvidas para tal.(grifo nosso)." 

Observou-se, ainda, que além de ausência de fundamento, a manifestação externou duas falhas na 
realização da análise: de "método" e de "conceito". De método, porque empregou sistemática diversa da 
estabelecida no citado normativo, tendo sido realizada exclusivamente pela unidade de controle interno 
da UJ. De conceito, porque demonstrou desconhecimento sobre o que, segundo a perspectiva teórica 
empregada na portaria, constitui "estrutura de controle interno" e os aspectos que a compõe. Essa 
deficiência se expressa, também, no fato de que embora a análise tenha sido indevidamente realizada 
pela Auditoria Interna da UJ, a manifestação nega que exista uma área específica de Controle Interno na 
estrutura organizacional, para em seguida relacionar procedimentos que têm relação estreita com os 
conceitos abordados no Quadro A.9.1. 

2.2.1.2. Informação 
 

Adequabilidade do Sistema de Controle Interno da Unidade. 

 

Após aplicação do questionário que compõe o Quadro 9.A.1 - Estrutura de Controles Internos da UJ, 
bem como do uso de procedimentos complementares de validação das respostas apresentadas pelos 
dirigentes no referido quadro: relatórios anteriores produzidos pela CGU/Regional-PI, observação, 
entrevistas abertas e estruturadas (questionários) realizadas com 11 dirigentes e análise de documentos, 
constatou-se que o sistema de controle interno da unidade confere razoável certeza quanto às 
informações constantes do Relatório de Gestão, contribuindo para a preservação dos ativos patrimoniais, 
diminuição de erros e fraudes e consecução dos objetivos da unidade. 

A despeito da autoavaliação procedida pelos gestores, cujos procedimentos metodológicos não foram 
apresentados, observou-se quanto aos aspectos (elementos) do sistema de controle interno definidos no 
Quadro A.9.1, que no exercício de 2011 ocorreram fragilidades relevantes apenas quanto ao 
"gerenciamento de risco", conforme detalhado abaixo: 

1. Identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.  
2. Diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, 

bem como a identificação da probabilidade ocorrência desses riscos e a consequente adoção de 
medidas para mitiga-los.  

3. Definição de níveis riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser 
assumidos pelos diversos níveis da gestão.  

4. Avaliação de riscos de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da 
unidade, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.  

5. Mensuração e classificação dos riscos de modo a serem tratados em uma escala de prioridade e 
gerar informações úteis à tomada de decisão.  



A unidade, no entanto, procedeu à contratação de empresa especializada e já está adotando metodologia 
de avaliação de risco no exercício de 2012, o que deverá corrigir as falhas identificadas. 

3. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

3.1. Subárea - MOVIMENTAÇÃO 

3.1.1. Assunto - QUANTITATIVO DE PESSOAL 

3.1.1.1. Informação 
 

Em abril/2010, foi elaborado um estudo denominado DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL, 
documento este que apresentou o dimensioamento quali-quantitativo de pessoal sugerido para CEPISA, 
considerando a estrutura organizacional da época. 
O estudo, no entanto, não teve como ser implantado, pois em setembro/2010 a ANEEL emitiu a 
Resolução n.º 414/2010, que estabeleceu as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas 
disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores. Dentre as disposições  
estabelecidas, destacam-se os arts. 117  e 118 que tratam da estrutura de atendimento presencial em 
todos os Municípios em que preste o serviço público de distribuição de energia elétrica, o qual 
modificaria o quantitativo de pessoal a ser utilizado. 
Tendo em vista o exposto, por meio da Solicitação de Auditoria n.º 2012203821/005, solicitou-se 
informações sobre a suficiência quantitativa e qualitativa do quadro de pessoal em 2011. A CEPISA, por 
meio do documento DG 041/2012, de 18/06/2012, manifestou-se: 
 
“ ..., o responsável pelo macroprocesso de gestão de pessoas está coordenando um trabalho não só no 
Piauí, mas nas 6(seis) Empresas de Distribuição do Sistema Eletrobras, no sentido de  mapear e 
solucionar o problema. Para tanto, preparou um escopo de plano de ação onde conterá, a principio, três 
temas, quais sejam: 
Compatibilizar competências existentes com o PCR – para atendimento deste item será elaborado 
formulário próprio a ser enviando para o preenchimento em todos os Departamentos a ser preenchido 
pelos Processos e validados pelos Gerentes de forma a possibilitar a organização e a critica dos dados de 
forma sistemática nas Empresas de modo a identificar os pontos de ruptura. 
 
Propor Manual de Dimensionamento de pessoal em cada Empresa – para esse item a ideia é 
consolidar os dados de cada Empresa em Manual próprio e de forma padronizada. Após, compatibilizar 
e organizar o resultado com o Relatório da Funcoge e as estimativas da Empresa de Referência - um 
para cada Empresa - identificando as oportunidades de movimentação de pessoal, em razão do 
dimensionamento quali-quantitativo. O resultado desse trabalho será apresentado será submetido à 
aprovação da Diretoria Executiva. 
 
Promover a gestão das lotações – Uma vez aprovado o trabalho, será feita a redistribuição de pessoal 
interno, bem como a identificação e proposição de eliminação de mão-de-obra terceirizada, onde 
couber.” 
 
Foi informado, também, que o Conselho de Administração aprovou via Deliberação 015/2012(cópia 
anexa) um Programa de Desligamento Incentivado, com estimativa de desligamento de 298 empregados. 
Portanto, qualquer trabalho relativo ao tema só terá efetividade após identificada a quantidade de adesão 
ao Plano e efetivo desligamento, o que só ocorrerá após a aprovação das instancias superiores como 
Eletrobras Holding, MME e DEST. 

3.1.2. Assunto - PROVIMENTOS 

3.1.2.1. Constatação 
 



A CEPISA não registrou os atos de admissão de pessoal no SISAC. 

 

Em análise aos atos de admissão de pessoal para fins de registro no Sistema de Apreciação e Registro 
dos Atos de Admissão e Concessões -  SISAC, do total de 150 atos no exercício de 2011, foram 
analisados 15. Verificou-se que a Empresa não efetuou os registros de admissão no sistema SISAC, em 
descumprimento ao disposto no art. 7º da IN/TCU n.º 55/2007. Foi possível verificar, em consulta ao 
SISAC, que não houve quaisquer registros de admissão no exercício de 2011. Com relação à amostra 
realizada, não foram efetuados registros no referido sistema dos seguintes atos de admissão: 

Causa: 

Fragilidades no dimensionamento e na atribuição de tarefas aos servidores/empregados da área de 
recursos humanos para o registro de atos de pessoal no SISAC. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Memorando DGP 101/2012, de 11/06/2012 a Empresa se manifestou: 
 “..., informamos que os atos de admissão, concernentes ao ano de 2011, estão sendo registrados durante 
o corrente ano, porquanto ainda estamos tentando reaver o atraso ocorrido em 2010 até mesmo porque 
quando do início da alimentação do Sistema retroagimos com informações de 2009. Além disso, 
ocorreram alguns contratempos no ano de 2012, quais sejam: 
1. Inconsistência do sistema: 
Ao buscarmos informações junto ao suporte do TCU, a justificativa é sustentada em razão de 
irregularidade do sistema/servidor, ao passo que somos orientados a aguardar a regularização. 
2. Mensagem de erro após tentativa de logar; 
Ao buscarmos esclarecimentos junto ao suporte TCU, somos orientados a alterar a senha para posterior 
regularização do usuário. 
3. Mensagem elaborada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal, objetivando recadastramento 
de usuários do SISAC, postada no sítio eletrônico do TCU; 
Em atendimento ao solicitado pela SEFIP, encaminhamos em 12/04/2012 o ofício CT – DGP 12/2012, 
no qual discriminamos as especificações referentes aos responsáveis pelo cadastramento, conquanto 
permanecemos aguardando as orientações, conforme nova mensagem publicada pela 
Secretaria de Fiscalização Pessoal em sítio eletrônico; sobre a qual destacamos “O prazo para 

N.º da 
Matrícula Tipo de Ato Data do Ato 

61481 Admissão 27/01/11

61689 Admissão 07/02/11

61788 Admissão 07/02/11

61879 Admissão 28/02/11

61960 Admissão 28/02/11

62059 Admissão 12/04/11

62208 Admissão 24/05/11

62356 Admissão 11/07/11

62463 Admissão 25/07/11

62547 Admissão 25/07/11

62570 Admissão 25/07/11

62646 Admissão 25/07/11

62695 Admissão 25/07/11

62810 Admissão 29/09/11



recadastramento dos Gestores de usuários foi prorrogado até o dia 1º/6/2012 (...) Os órgãos ou 
entidades  que já atenderam ao recadastramento devem aguardar a resposta do TCU (...)”. 
4. Mensagem de erro em vermelho – conta inativa; 
Recentemente abrimos chamado junto ao suporte do TCU, consoante ao nº 313549, e fomos orientados 
a aguardar o prazo de, no mínimo 24 (vinte e quatro) horas para regularização. 
È o que entendemos como relevante, nos colocando à disposição para quaisquer outras informações 
julgadas pertinentes.” 

Análise do Controle Interno: 

A Empresa tem dificuldades na operacionalização do sistema SISAC, mas não justifica o atraso dos 
registros, tendo em vista que a morosidade persiste desde o exercício de 2010. 

Recomendações: 

Recomendação 1: 

Envidar esforços no sentido de registrar  no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e 
Concessões – Sisac todos os 150 atos de admissão referentes ao exercício de 2011 e disponibilizá-los 
para o respectivo controle interno. 

3.2. Subárea - REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS 

3.2.1. Assunto - CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS 

3.2.1.1. Constatação 
 

Controle ineficiente acerca da entrega de cópias das declarações de bens e rendas exigidos pela Lei 
8.730/93. 

 

Verificou-se que a Empresa sob exame não dispõe de mecanismo que registre com eficiência a entrega 
tempestiva pelos empregados das declarações de bens e rendas ou autorizações para acesso eletrônico às 
declarações no site da Receita Federal. Tal fato ficou evidenciado após a Solicitação de Auditoria n.º 
201203381/001, reiterada Solicitação de Auditoria n.º 201203381/004, quando foi possível observar que 
o setor responsável foi cobrar dos funcionários a apresentação das cópias das declarações e/ou 
autorizações para acesso eletrônico referentes ao Ano-calendário 2010. Ficaram  pendentes  a entrega de 
cópia da declaração de bens e rendas dos empregados de matrículas n.º 06170-5, 05281-1, 04218-4, 
03909-9, 03614-5, 04114-5, 05090-6, 05079-8, 03978-4, 05966-7, 05106-0, 05098-9 e 06174-7. 

Causa: 

Fragilidade no controle quanto ao recebimento de cópias das declarações de bens e rendas exigidos pela 
Lei 8.730/93. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Memorando  DG 038/2012, de 13/06/2012 a Empresa se manifestou em resposta à 
Solicitação de Auditoria 20120338/004 e 006: 



“ Em atendimento à Solicitação de Auditoria em referência repassamos a V. Sª as informações prestadas 
pelo Líder de Processo de Administração de Pessoal em relação a apresentação das Declarações de 
Imposto de Renda, que são: 

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. 
Para  ciências de todos os empregados ocupantes de função gratificada, da obrigatoriedade de entrega da 
Declaração de Imposto de Renda no Departamento de Gestão de Pessoal, além da cobrança direta 
(pessoal) encaminhamos, via email, para cada um deles, o comunicado falando do assunto, conforme 
comprovante anexo, embora vários deles não tenham atendido. 
Mesmo assim, dos nomes listados na AS nº 203821/04, informamos que, após recebimento da S A já 
sanamos a ausência de 24 (vinte e quatro) conforme as autorizações de acesso eletrônico à declaração de 
ajuste anual do imposto de renda, aqui anexadas. 
Informamos, por fim, que dos faltantes 7 (sete) são empregados desligados ou exonerados da função 
gratificada. 
De qualquer modo, envidaremos todos os esforços no sentido de sanar totalmente esse ponto.” 

Análise do Controle Interno: 

O recebimento pelo setor de pessoal da Empresa das cópias das declarações de bens e rendas exigidos 
pela Lei 8.730/93  não está sendo tempestivo e não atende ao prazo estabelecido § 1º, do art. 2.º, da IN 
TCU N.º 005, de 10/05/1994. 

Recomendações: 

Recomendação 1: 

Manter controle eficiente para recebimento das cópias das declarações de bens e rendas exigidos pela 
Lei 8.730/93 ou autorizações para acesso eletrônico às declarações no site da Receita Federal, além de 
cumprir o prazo estabelecido no § 1º, do art. 2.º, da IN TCU N.º 005, de 10/05/1994:  “1.º - A entrega da 
declaração será feita no prazo de até 15 (quinze) dias após a data limite fixada pela Secretaria da Receita 
Federal para a apresentação da declaração de bens e rendimentos para fins de Imposto de Renda.” 

3.2.1.2. Constatação 
 

Não atendimento das determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União mediante 
Acórdão/TCU/2ª Câmara nº 2.629/2010, relativo a promover estudo com vistas a revisar a forma 
de cálculo das diárias, de modo a evitar o pagamento cumulativo com auxílio-alimentação, à 
semelhança dos estabelecidos nas Leis nº 8.112, de 1990, e nº 8.640, de 1992. 

 

Verificou-se que não foi adotada providência para atendimento à determinação do subitem 9.8.4, do 
Acórdão/TCU/2ª Câmara nº 2.629/2010, transcrito a seguir: “9.8.4. promova estudos com vistas a 
revisar, se for o caso, os critérios de pagamento de diárias e auxílio-alimentação, de modo a evitar o 
pagamento cumulativo dos referidos benefícios, à semelhança do que estabelecem as Leis n.º 8.112, de 
1990, e n.º 8.460, de 1992.” 
Este fato foi objeto de constatação do Relatório de Auditoria de Contas da CGU N.º 201108760 relativo 
ao exercício de 2010. A recomendação não foi atendida . 
Da análise realizada na Norma – DG-MS-07/N-001, de 08/03/2010, aprovada pela Resolução nº 
041/2010, que estabelece diretrizes para realização de viagens no país, observou-se que não consta regra 
para cálculo do pagamento da diária, aplicando o desconto correspondente ao auxílio- alimentação, com 
exceção das pagas em finais de semana e feriados. 
Segundo o item 4.7.4 desse normativo, os valores das diárias de viagens devem ser estabelecidos 



mediante Resolução de Diretoria. 
Também não foi apresentado estudo com vistas a revisar a forma de cálculo das diárias, de modo a 
evitar o pagamento cumulativo com auxílio-alimentação, à semelhança dos estabelecidos nas Leis nº 
8.112, de 1990, e nº 8.640, de 1992. 
A UJ continua pagando a diária sem aplicar o desconto correspondente ao auxílio-alimentação. 
No Relatório de Gestão/2010, a Unidade informou que empresa reformulou seu normativo, com 
vigência desde 08/03/2010, onde estabelece as diretrizes para realização de viagens no País e ressalta, 
ainda, que a empresa é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e não pela Lei nº 8.112/90. 

Causa: 

Fragilidade no mecanismo de gestão de pessoas responsáveis pelo atendimento de recomendações do 
Tribunal. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

A Diretoria de Gestão – DG / Departamento de Gestão de Pessoas – DGP, por meio do Relatório de 
Gestão/2011 se manifestou: 
“A Diretoria de Gestão, por intermédio do Departamento de Gestão de Pessoas – DGP, realizará estudo 
com vistas a subsidiar a Eletrobras Holding na tomada de decisão, já que todos os processos são 
emanados da Holding e permeiam por todas as empresas.” 

A Cepisa apresentou nova manifestação na reunião Busca Conjunta de Soluções realizada em 
09/07/2012 por meio do documento CT/DG- 010/2012, conforme segue: 

"Em relação a este ponto a empresa já se manifestou anteriormente esclarecendo,  dentre outras coisas, 
que o valor  do auxílio alimentação é fruto de convenção coletiva sendo igual, portanto, nas 15 empresas 
que compõem o Sistema Eletrobras. Do mesmo modo, foi unificado o valor das diárias, ou seja, essa é 
uma prática inclusive da Eletrobras Holding. 
Por fim, esclarecemos que o normativo aprovado em março de 2010 diz, na parte inicial denominada 
conceito, que o valor referente à diária concedido pela Empresa ao viajante, por dia de viagem em 
serviço, é destinado a cobrir despesas com alimentação e outros gastos, isentos de comprovação. 
Ora, se o auxílio alimenta é à base de um 1 Ticket por dia com 25 unidades/mês, não há que se falar em 
sobreposição visto que o empregado em viagem, fora do seu domicílio, necessita custear as refeição 
noturnas, após o término do seu horário normal de trabalho." 

Análise do Controle Interno: 

A Unidade Jurisdicionada não tomou providências para atender à determinação tempestivamente, tendo 
em vista que a determinação se refere a Acórdão expedido no exercício de 2010. 

Recomendações: 

Recomendação 1: 

Recomenda-se que a Unidade implemente medidas com vistas a atender ao subitem 9.8.4, do 
Acórdão/TCU/2ª Câmara nº 2.629/2010, realizando estudos na forma de cálculo das diárias, de modo a 
evitar o pagamento cumulativo com o auxílio alimentação. 

3.2.1.3. Constatação 
 



Utilização indevida de cargos/funções da Eletrobrás Distribuição – PI na nomeação de 
empregados em unidades da Eletrobrás localizadas em outro estado. 

 

Constatou-se em 2010 e ficou evidenciado no Relatório de Auditoria de Contas da CGU N.º 201108760 
que a Diretoria Executiva da CEPISA, por intermédio das resoluções identificadas no quadro abaixo, 
nomeou indevidamente empregados para cargos/funções da Eletrobrás Distribuição – PI, lotando-os em 
outra unidade da Eletrobrás, no Rio de Janeiro. 

No citado relatório foi recomendado que a CEPISA procedesse à avaliação custo/benefício da utilização 
de cargos/funções do quadro organizacional da empresa, lotando os funcionários designados noutra 
unidade organizacional da Eletrobrás, demonstrando as vantagens objetivas obtidas no exercício com a 
referida sistemática, ante o quadro deficitário apresentado no exercício. Recomendou, ainda, que a 
despeito de optar por um modelo de gestão orientada a processo, funcional ou matricial, ultimar as 
providências com vistas a dotar a estrutura organizacional de adequado fundamento legal mediante a 
adoção das medidas que lhes são pertinentes, conforme o caso: alteração do estatuto, mudança do 
regimento interno, resolução do Conselho de Administração, decisão legal da Presidência etc. 
Tendo em vista que ambas recomendações não foram implementadas, demonstra-se a seguir a relação 
dos assistentes que continuaram contratados e lotados no Rio de Janeiro e, em seguida, os respectivos 
gastos com passagens e hospedagens efetuados no exercício de 2011: 

GASTOS DE 2011COM ASSSISTENTES 

N.º da 
Resolução Data Matrícula Nome Cargo Obs. sobre a 

lotação

283/2008 01/09/08 50798
José Carlos 
Medeiros

Assist. da 
Presidência

A resolução não 
especifica a lotação, 
verificou-se que as 
diárias são do Rio de 
Janeiro.

277/2008 19/08/08 50880
João Luiz de 
Mazza 
Cerqueira

Assist. da Dir. 
de Planej. e 
Expansão

A resolução não 
especifica a lotação, 
verificou-se que as 
diárias são do Rio de 
Janeiro.

037/2010 02/03/10 50989
Nelisson 
Sergio 
Hoewell

Assist. do 
Diretor de Ass. 
Regul.Proj. 
Especiais

 
Lotado no Rio de 
Janeiro

028/2010 08/02/10 50971
Teresa Cristina 
Madureira de 
Pinho Luzes

Assist. da 
Diretoria

Lotada no Rio de 
Janeiro

QUADRO DOS ASSISTENTES
N.º 

Resolução Data Matrícula Cargo Lotação

283/2008 01/09/08 50798 Assistente da 
Presidência

Eletrobras – Rio de Janeiro

277/2008 19/08/08 50880
Assit da Dir de Planej 
Expansão Eletrobras – Rio de Janeiro

037/2010 02/03/10 50989 Assist da Dir de Reg 
Proj Especiais

Eletrobras – Rio de Janeiro. Exonerado 
RES-185/2011 – 11/10/2011

028/2010 08/02/10 50971 Assist da Diretoria de 
Gestão

Eletrobras – Rio de Janeiro



Além da Empresa não ter implementado as recomendações, houve uma nova nomeação em 21/07/2011, 
por meio da Resolução 221/2011 da Diretoria Executiva – 48ª Reunião, de 22/11/2011, a do Sr. Airton 
Oliveira de Abreu. A exoneração aconteceu, também, no mesmo exercício, em 09/12/2011, por meio da 
Resolução 244/2011 da Diretoria Executiva – 52ª Reunião, de 20/12/2011. Não houve despesas com 
viagens e hospedagem. 

Causa: 

Fragilidade dos mecanismos de controle administrativo e gerencial da unidade. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

A manifestação, por meio do Relatório de Gestão/2011, da Diretoria Executiva, responsável pela 
implementação das recomendações foi: “O quadro deficitário apresentado no exercício de 2010, 
mencionado na recomendação 1, já se mostra alterado positivamente no exercício de 2011, vez que até a 
posição de setembro do ano corrente já foi realizado mais de 70% do volume de recursos do 
investimento previstos para o exercício, ocasionado principalmente pela mudança de padrões e 
reorganização de processos. 
Por isso, em consonância com a recomendação nº 2, a gestão está avaliando a possibilidade de criação 
de uma Holding que congregue todas as empresas de Distribuição do Sistema Eletrobras, o que demanda 
tempo razoável para sua concretização por envolver vários agentes em diferentes esferas 
governamentais.” 

Na reunião Busca Conjunta de Soluções realizada o dia 09/07/2012, a Cepisa apresentou o documento 
CT/DG- 010/2012 manifestando-se: 

"Em relação a este ponto a empresa já se manifestou demonstrando, inclusive, que a modelagem 
organizacional adotada nas Empresas Distribuidoras, em situações que se mostrarem vantajosas do 
ponto de vista técnico, econômico e estratégico, nos aponta que essas empresas poderão, também, 
assumir a responsabilidade pela execução de serviços centralizados que atendam a todas as Empresas de 
Distribuição Controladas como, por exemplo, aqueles vinculados à ouvidoria, call center, atendimento 
de consumidores via web, data center e outros. Demonstrou, ainda, a melhoria nos resultados 
operacionais no período como forma indireta de justiçar a estrutura montada. Falou, por fim, que, com a 
instituição da Holding das Distribuidoras a situação tende a equacionar-se." 
 

Análise do Controle Interno: 

A criação de uma Holding, além de demandar tempo, é uma possibilidade, a qual a Empresa não deve 
esperar para atender as recomendações relativas a nomeações de assistentes com lotação em outras 
unidades da federação. 

Recomendações: 

Matrícula – 
Assistentes Gastos de 2011 (R$)

 Passagens Aéreas Hospedagens
50798 28.594,13 10.317,47
50880 3.339,92 0,00
50989 21.414,03 5.654,05
50971 47.789,26 10.317,47

TOTAL 101.137,34 26.288,99



Recomendação 1: 

Recomenda-se à UJ proceder à avaliação custo/benefício da utilização de cargos/funções do quadro 
organizacional da empresa, lotando os funcionários designados noutra unidade organizacional da 
Eletrobrás, demonstrando as vantagens objetivas obtidas no exercício com a referida sistemática, ante o 
quadro deficitário apresentado no exercício. 

Recomendação 2: 

Recomenda-se a despeito de optar por um modelo de gestão orientada a processo, funcional ou 
matricial, ultimar as providências com vistas a dotar a estrutura organizacional de adequado fundamento 
legal mediante a adoção das medidas que lhes são pertinentes, conforme o caso: alteração do estatuto, 
mudança do regimento interno, resolução do Conselho de Administração, decisão legal da Presidência 
etc. 

4. GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 

4.1. Subárea - PROCESSOS LICITATÓRIOS 

4.1.1. Assunto - PROCESSOS LICITATÓRIOS 

4.1.1.1. Constatação 
 

02 licitações de obras (no montante de R$ 16.344.664,95), dentre 14 avaliadas, com o Projeto 
Básico inconsistente devido à ausência de projeto técnico de engenharia. 

 

Foram analisados 14 processos licitatórios sob os seguintes parâmetros: verificação da composição dos 
processos pelos documentos exigidos pela Lei 8.666/93, da modalidade adotada, da motivação e das 
razões da inexigibilidade e da dispensa de licitação. 02 dos processos têm como objeto a contratação de 
obras de engenharia: as Concorrências de nº 05813/2011 e 08567/2011, com valores respectivos de R$ 
12.820.822,11 e R$ 3.523.842,84. 
A Concorrência nº 05813/2011se refere à construção de redes de distribuição aérea em média e baixa 
tensão, com instalação do padrão de ligação para regularização de consumidores localizados nos 
municípios do Estado do Piauí. Para tanto, a Diretoria de Planejamento e Expansão,  por meio do 
Departamento de Engenharia e Obras de Redes de Distribuição, elaborou o Projeto Básico nº 001/2011 – 
DPD, concluído em 14 de fevereiro de 2011. Por sua vez, a Concorrência nº 08567/2011 tem como 
objeto a construção de obras de extensão, reforma, melhoria e reforço de redes de distribuição aérea de 
energia delétrica, em média e baixa tensão, com seccionamento de circuitos secundários para inserção de 
859 novas áreas de transformção nos municípios do Estado do Piauí. Para a Concorrência, foi elaborado 
o Projeto Básico nº 002/2011 – DPD, concluído em 18 de março de 2011. 
Da análise da composição dos Projetos Básicos, constatou-se a ausência do projeto técnico de 
engenharia, necessário para a completa caracterização do objeto licitado, e que deve servir, inclusive, de 
parâmetro para a elaboração do orçamento para que esse tenha precisão adequada. 
O inc. IX do art.6º da Lei nº 8.666/93 define Projeto Básico como o “conjunto de elementos necessários 
e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras 
ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, 
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, 
e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução...” 
A ausência do projeto técnico constitui fragilidade do Projeto Básico da obra com infração ao art. 7º,§ 
2º, inciso I, e ao art.40,§ 2º,inciso I, da Lei 8.666/93. 



Vale mencionar que o TCU, por meio do Acórdão 3.695/2011, cientificou a CEPISA quanto a 
impropriedade da realização de processo licitatório fundado em Projeto Básico deficiente, decorrente do 
descumprimento do art. 6º, inciso IX, c/c o art.7º da Lei nº 8.666/93. Essa impropriedade foi detecdata 
pela CGU no Relatório de Auditoria Anual de Contas da CEPISA no exercício de 2008. 

Causa: 

Fragilidades no planejamento e na elaboração dos Projetos Básicos das obras. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Memorando DP nº 015/2012, encaminhado pelo Ofício CT/CAD nº 013/2012 de 09 de 
julho de 2012, a Unidade assim se manifesta sobre o fato apontado: 

"Sobre o tema temos os seguintes esclarecimentos e justificativas: 

1. Como pode ser amplamente demonstrado através de questionamentos ou mesmo pesquisas na 
internet, as concessionárias brasileiras de energia elétrica utilizam de forma exaustiva a 
contratação de obras de montagem de redes urbanas de energia através da utilização da 
metodologia que utilizam tempos e movimentos; 

2. Esta metodologia é possível devido ao histórico de engenharia que demonstram, através do estudo 
de tempos e movimentos, que toda a montagem de rede, além de diversos outros “serviços” 
próprios de distribuidora de energia, tem sua produtividade semelhante e que pode ser 
perfeitamente segmentada nas inúmeras atividades que são necessárias a essas atividades; 

3. A metodologia, de forma resumida, utiliza custo de uma equipe de montagem, incluindo todos os 
equipamentos e despesas necessárias para realização das suas atividades. Isso, somado à 
segmentação das atividades de montagem, possibilitam as contratadas e contratantes a 
determinarem os insumos e custos para uma montagem de rede, bastando para isso a elaboração 
de pesquisa dos custos dos insumos que compõem uma equipe de montagem; 

4. O valor dos serviços de montagem, portanto, depende exclusivamente dos preços dos insumos 
para montagem da equipe, o que leva a ter preços diferenciados apenas pelas características locais 
dos insumos gerais; 

5. Com essa metodologia, conhecendo os locais de construção para determinação dos custos de 
transporte, fica determinada com precisão adequada a caracterização da obra e os custos 
envolvidos na sua execução, conforme determina a Lei 8.666/93, dando igualdade de condições e 
suficiente conhecimento dos participantes do certame a oferecem proposta para sua execução; 

6. Nos processos citados os custos de cada atividade que compõe a tabela de custos unitários dos 
serviços de montagem foram previstos de acordo com a produtividade nas tarefas, sendo possível 
a determinação dos custos que envolvem qualquer obra de montagem de rede de distribuição; 

7. Além dos custos dos serviços, as redes de distribuição de energia necessitam dos materiais; 

8. Os materiais utilizados na montagem são em quase sua totalidade fabricados e transportados até a 
obra, exceto a necessidade de utilização de bases de concreto, raros, mas que possuem os custos 
perfeitamente determinados pelos seus componentes; 

9. Outra característica dos materiais e equipamentos utilizados nas redes é a sua padronização e 
utilização nas famílias de estruturas, sendo possível em uma única folha relacionarem todos os 
tipos de materiais a serem aplicados; 

10. Levantamentos preliminares realizados pelas regionais contemplam a necessidade de extensão de 



redes de MT e BT para regularização de gambiarras bem como das áreas de transformação que se 
encontram em sobrecarga e com níveis de tensão fora dos limites estabelecidos pelo órgão 
regulador ANEEL. Os levantamentos realizados pelas Regionais caracterizam muito bem os 
circuitos típicos necessários, os quais se encontram com todo o detalhamento completo de 
materiais, equipamentos e mão de obra necessária, com seus respectivos preços unitários, 
caracterizando dessa forma o objeto a ser licitado e servindo de parâmetro para a elaboração do 
orçamento. 

11. Registra-se que, por orientação dos órgãos de prestação de contas, a CEPISA fornece os principais 
materiais e equipamentos das obras (postes, cabos, isoladores, transformadores, chaves, pararraios 
cruzetas) que totalizam mais de 60% do custo total da obra; 

12. Pelas características dos custos de montagem e da aplicabilidade dos materiais, as obras de 
montagem de redes de distribuição, independentemente da localização relativas das suas 
estruturas, apresentam características modulares que levam ao perfeito conhecimento dos 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado à caracterização da obra, 
seus custos, definição dos métodos e prazo de execução; 

13. A metodologia é consagrada no setor, podendo ser comprovada através da consulta a Associação 
Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica – ABRADE, site www.abradee.org.br; 

14. Além da perfeita adequação da metodologia que leva a elaboração do projeto básico, lembramos 
que, se necessário, poderemos tecer considerações sobre sua adequação às características dos 
atendimentos às necessidades das solicitações dos consumidores que apresentam prazos 
determinados pela ANEEL, que são incompatíveis com a elaboração de projeto executivo 
composto por plantas de localização e posterior licitação. Isso pode levar a empresa a elevado 
grau de exposição a multas, conforme legislação em vigor."  

  

Análise do Controle Interno: 

A metodologia utilizada pela Eletrobrás-Piauí para a orçamentação das obras de montagem de redes de 
energia não dispensa a elaboração dos respectivos projetos básicos de engenharia, que devem integrar o 
Projeto Básico para a licitação. Os projetos técnicos de engenharia evidenciam os serviços que 
compõem a obra a ser licitada, permitindo, inclusive, a avaliação da consistência dos orçamentos de 
referência. 

Recomendações: 

Recomendação 1: 

Recomendar à Companhia Energética do Piauí que providencie a elaboração de projeto técnico de 
engenharia para compor o Projeto Básico prévio, necessário para a realização as licitações de obras e 
serviços de engenharia, em cumpriemto ao art. 6º, inciso IX, c/c o art.7º da Lei nº 8.666/93. 

4.1.2. Assunto - OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO 

4.1.2.1. Informação 
 

Os processos licitatórios analisados apresentam motivação adequada. 

 



Com o fito de avaliar a adequação da modalidade definida e motivação apresentada nos processos 
licitatórios para as aquisições/contratações, foram analisados 14 processos licitatórios de um total de 270 
realizados. Os processos licitatórios analisados, abaixo relacionados, apresentaram modalidade e 
motivação adequadas. 

Número do 
processo 
licitatório

Contratada e seu CNPJ
 Valor 
homologado 
da licitação 

Oportunidade 
e 
conveniência 
do motivo 
da 
licitação

Modalidade 
da 
licitação

Dispensa nº 
07055/2011

JOSINO RIBEIRO NETO E 
ADVOGADOS ASSOCIADOS  
CNPJ  Nº: 03.466.177/0001-76

         
126.000,00

Adequada Não se 
aplica

Dispensa nº 
00057/2011

SERGESEG - VIGILÂNCIA E 
TRANSPORTE DE VALORES 
LTDA. CNPJ Nº: 05.522.602/0001-
22;   CONTRATO 008/2011 CET -
CENTRO DE SEGURANÇA 
INTEGRAL LTDA. CNPJ Nº:
08.644.690/0001-23

        
107.183,67

Adequada Não se 
aplica

Dispensa nº 
09533/2011

FUNDAÇÃO DE APOIO 
INSTITUCIONAL MURAKI - CNPJ
03.343.080/0001-76 / 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAZONAS - UEA - CNPJ
04.280.196/0001-76

     
1.165.600,00 Adequada

Não se 
aplica

Inexigibilidade 
nº 
02381/2011

DATA EASY CONSULTORIA E 
INFORMÁTICA LTDA. CNPJ  Nº:
06.052.373/0001-92

         
159.348,63

Adequada Não se 
aplica

Inexigibilidade 
nº 
01333/2011

EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
CNPJ  N°: 34.028.316/0022-38

         
507.494,72

Adequada Não se 
aplica

Inexigibilidade 
nº 
07534/2011

ORGANIZAÇÃO EVANO E 
MORENO CONTADORES 
ASSOCIADOS  CNPJ  Nº:
13.139.031/0001-70

           
29.500,00

Adequada Não se 
aplica

Concorrência 
nº 
03942/2011

PROPAGANDA E MARKETING 
LTDA  CNPJ  Nº: 07.484.108/0001-46

     
2.000.000,00

Adequada Devida

Concorrência 
nº 
08567/2011

INSEL CONSULTORIA E 
ENGENHARIA LTDA  CNPJ  Nº:
04.524.168/0001-57;   PRENER 
COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA  CNPJ  Nº:
00.930.087/0001-04.

     
3.486.420,30 Adequada Devida

Concorrência 
nº 
05813/2011

ADR ENGENHARIA LTDA - CNPJ 
00.590.777/0001-53; GBS
ENGENHARIA LTDA - CNPJ 
35.554.591/0001-23; SETEL -
TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA -
CNPJ  05.731.045/0001-50; HERTZ
EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS 
LTDA - CNPJ 1.721.578/0001-08; 
PRETEL - PREMOLDADOS 
TERESINA LTDA - CNPJ 
03.155.725/0001-47; LEJAN
INDUSTRIA DE 

   
12.681.932,36 Adequada Devida



4.2. Subárea - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS 

4.2.1. Assunto - CONTRATOS SEM LICITAÇÃO 

4.2.1.1. Informação 
 

Os processos de inexigibilidade de licitação analisados apresentaram fundamentação adequada. 

 

Com o objetivo de avaliar a fundamentação das inexigibilidades de licitação realizadas pela Companhia 
Energética do Piauí no exercício de 2011, foram analisados 3 processos de inexigibilidade de um total 
de 8 realizados. Os processos analisados foram os de nº 2381/2011, 1333/2011 e 7534/2011, os quais 
apresentaram fundamentação adequada. 

  

TRANSFORMADORES LTDA -
CNPJ 03.143.714/0002-28;
FRANCISCO DA COSTA ARAÚJO 
FILHO / HIDROTERRA 
PERFURAÇÃO E IRRIGAÇÃO -  
CNPJ 07.082.498/0001-28

Pregão nº 
19893/2011

TICKET SERVIÇOS S/A  CNPJ  Nº:
47.866.934/0001-74

   
13.486.399,35 Adequada Devida

Pregão nº 
19818/2011

PUBLIKIMAGEM PROJETOS E 
MARKETING LTDA  CNPJ 
Nº:05.688.475/0001-36

     
8.555.000,00

Adequada Devida

Pregão nº 
01965/2011

LFRIEDHEIM ENGENHARIA E 
SERVIÇOS LTDA  CNPJ  Nº:
03.782.862/0001-01; SETEL 
TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA  
CNPJ Nº: 05.731.045/0001-50

     
4.708.430,00 Adequada Devida

Pregão nº 
10829/2011

CET SEGURANÇA ARMADA LTDA 
- CNPJ Nº  08.644.690/0001-23; 
NORTE SUL SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA PRIVADA LTDA -
CNPJ 10.389.621-0002-43; VIG 
VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ
01.668.768/0001-09

   2.589.583,68 Adequada Devida

Pregão nº 
10197/2011

ENERGOATO ELETRICIDADE 
LTDA - CNPJ  Nº: 86.826.443/0001-
51

     
1.969.990,00 Adequada Devida

Número do 
processo 
licitatório

Contratada e seu CNPJ
 Valor 
homologado 
da licitação 

Fundamento 
da 
inexigibilidade

Inexigibilidade
nº 02381/2011

DATA EASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA
LTDA. CNPJ  Nº: 06.052.373/0001-92

             
159.348,63

Adequado

Inexigibilidade 
nº 01333/2011

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS - ECT CNPJ  N°: 34.028.316/0022-
38

             
507.494,72 Adequado



4.2.1.2. Informação 
 

Os processos de dispensa de licitação analisados apresentaram fundamentação adequada. 

 

Com o objetivo de avaliar a fundamentação das dispensas de licitação realizadas pela Companhia 
Energética do Piauí no exercício de 2011, foram analisados 3 processos de dispensa de um total de 183 
realizados. Os processos analisados foram os de nº 07055/2011, 00057/2011 e 09533/2011, os quais 
apresentaram fundamentação adequada. 

  

4.2.2. Assunto - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

4.2.2.1. Constatação 
 

Prorrogação indevida do Contrato nº 237/2009. 

 

A Companhia Energética do Piauí, por meio do instituto da inexigibilidade, firmou o Contrato n° 
237/2009 com o escritório de advocacia Oliveira e Becker Advogados Associados, CNPJ 
03.372.464/0001-17, para a atuação em processos administrativos que tramitam no Tribunal de Contas 
da União e respectiva Secretaria de Controle Interno no Estado do Piauí. O valor inicial do Contrato foi 
de R$ 168.000,00 com vigência de 12 meses, iniciada em 04/01/2010. O Contrato previa a possibilidade 
de prorrogação de até 60 meses. 

No dia 03/01/2011 foi assinado o 1° Termo Aditivo do Contrato n° 237/2009, o qual prorroga o prazo da 

Inexigibilidade 
nº 07534/2011

ORGANIZAÇÃO EVANO E MORENO 
CONTADORES ASSOCIADOS  CNPJ  Nº:
13.139.031/0001-70

                
29.500,00 Adequado

Número do processo 
licitatório Contratada e seu CNPJ

 Valor 
homologado 
da licitação 

Fundamento 
da Dispensa

Dispensa nº
07055/2011

JOSINO RIBEIRO NETO E 
ADVOGADOS ASSOCIADOS  
CNPJ  Nº: 03.466.177/0001-76

      
126.000,00

Adequado

Dispensa nº
00057/2011

SERGESEG - VIGILÂNCIA E 
TRANSPORTE DE VALORES 
LTDA. CNPJ Nº: 05.522.602/0001-
22;                                                                           
CONTRATO 008/2011 CET - 
CENTRO DE SEGURANÇA 
INTEGRAL LTDA. CNPJ Nº: 
08.644.690/0001-23         

      
107.183,67 Adequado

Dispensa nº
09533/2011

FUNDAÇÃO DE APOIO 
INSTITUCIONAL MURAKI - CNPJ 
03.343.080/0001-76 / 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAZONAS - UEA - CNPJ 
04.280.196/0001-76

   
1.165.600,00Adequado



vigência em 12 meses e acrescenta o valor do Contrato em 25%, estabelecendo o valor de R$ 
210.000,00 para o novo período de 12 meses. Consta ainda no processo o 2° Termo Aditivo, assinado no 
dia 04/01/2012, prorrogando em mais 12 meses a vigência contratual. 

Em análise do processo de aditamento do Contrato nº237/2009, constatou-se que a prorrogação do prazo 
e o concomitante acréscimo de 25% do valor do Contrato foram realizados de forma indevida,  pois 
assim foi considerada a contratação inicial, conforme consta no item 7.2.1.2 da 2ª parte do Relatório de 
Auditoria Anual de Contas n° 244095 referentes ao exercício de 2009, além do que os serviços de 
advocacia não se enquadram na categoria de serviços de prestação continuada, previstos no art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/1993 (Acórdão TCU 1560/2003 Plenário), não podendo os mesmos serem 
prorrogados sob esse fundamento. Vale frisar que o acréscimo de 25% foi formalizado sem a 
demonstração objetiva e inequívoca do aumento alegado de demandas relacionadas ao objeto 
contratado. 

Causa: 

Fragilidades na contratação e na prorrogação da prestação de serviços. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício CT nº 85/2012, de 29/06/2012, a Unidade assim se manisfesta sobre o fato apontado: 

"Cuida-se de questionamento trazido pela E. Controladoria Geral da União, com o fito de subsidiar 
trabalhos de auditoria realizada na Eletrobrás Piauí – CEPISA notadamente quanto à prorrogação de 
prazo do Contrato n° 237/2009, firmado com o Escritório Oliveira e Becker Advogados Associados, 
bem como aumento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual. 
A respeito do tema, cumpre salientar que este subscritor assumiu a gerência deste departamento no mês 
vigente, e que a justificativa ora apresentada baseia-se tão somente nos argumentos constantes do 
próprio processo administrativo a que se refere a contratação questionada e que compõem os 
documentos que embasaram a celebração e prorrogação do ajuste, cujas cópias seguem anexas. 
Neste diapasão, cumpre destacar que a Companhia Energética do Piauí possui quadro diminuto de 
funcionários para atender a demanda técnica jurídica da empresa. Com efeito, somente no ano de 2007 
fora concluído processo de seleção o qual findou por efetivar novos profissionais jovens e com pouca 
experiência os quais vêm sendo capacitados gradativamente a fim de atender a crescente demanda no 
âmbito técnico jurídico da empresa. 
Saliente-se que a demanda da Empresa não se limita à Capital sendo certo que toda a extensão do Estado 
carece de assessoria nos mais diversos âmbitos do Direito. 
Visando atender esta demanda, mormente até que o quadro de advogados da empresa se mostre 
suficiente e eficaz, vem a Empresa servindo-se de escritórios terceirizados, os quais se pretendem, 
suprem as lacunas da área. 
No que tange especificamente ao objeto da contratação, esta se deu pela necessidade de implementação 
de procedimentos capazes de subsidiar a gestão da empresa tendo como base norteadora o entendimento 
desta Controladoria bem como principalmente do Tribunal de Contas da União, ao qual cabe o 
julgamento das contas da Empresa. 
Assim a atuação do Escritório mencionado se dá não só no acompanhamento dos processos existentes 
no âmbito dos Controles Interno e Externo, mas também no que tange à consultoria de gestão para 
correta adequação da governança da empresa aos ditames da administração pública. 
Feitas estas considerações, ressalte-se o que preceitua Hely Lopes Meireles: 
"O contrato administrativo, por parte da Administração, destina-se ao atendimento das necessidades 
públicas, mas, por parte do contratado, objetiva um lucro, através da remuneração consubstanciada nas 
cláusulas econômicas e financeiras". 
Ocorre que o contrato, é rebus sic stantibus, ou seja, a despeito da obrigatoriedade, sempre que as 
circunstâncias que envolveram a sua formação não forem as mesmas do momento da execução da 
obrigação contratual, comporta revisão. Nesse sentido, o ensinamento de Carlos Ari Sundfeld  e de 
Celso Antônio Bandeira de Melo , asseverando este que de acordo com a cláusula rebus sic stantibus 
"...as obrigações contratuais hão de ser entendidas em correlação com o estado de coisas ao tempo em 
que se contratou. Em conseqüência, a mudança acentuada dos pressupostos de fato em que se 



embasaram implica alterações que o Direito não pode desconhecer". 
Nesse sentido, a Lei 8.666/93 prevê a possibilidade da Administração Pública realizar acréscimos 
quantitativos no objeto original de seus contratos, desde que devidamente justificados, e observados os 
percentuais máximos ali previstos, ocasiões em que serão necessárias modificações no valor contratual, 
conforme disposto no artigo 65, I, "b", c/c seu §1º, in verbis: 
 
Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: 
 
I - unilateralmente pela Administração: 
[...] 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
[...] 
 
§ 1º  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o 
limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 
 
Tem-se, portanto, que é permitido aumento no valor inicial contratado, caso o objeto a ser executado não 
seja mais o mesmo, tendo havido uma majoração dos encargos do contratado, desde que este aumento 
seja devidamente justificado, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União: 
“[...] 
9.2.24. caso seja necessário modificar quantitativamente o objeto, elabore justificativa detalhada 
indicando, para cada ponto em que o objeto dor alterado, a correspondente modificação nos 
quantitativos de bens e serviços contratados, em atenção ao disposto no art. 65, caput, da Lei 8.666/93 
(achadoII.22)”. 
Se o contratado irá realizar serviços que não se encontravam originalmente previstos, ainda que em 
maior quantidade, não pode ser compelido a assim proceder, sem a correspondente contraprestação 
financeira, sob pena de ficar caracterizado o locupletamento indevido ou enriquecimento sem causa da 
contratante, o que é absolutamente vedado em nosso ordenamento jurídico. 
No caso aqui questionado, veja-se que a contratação primitiva se deu para atuação exclusiva no âmbito 
do Tribunal de Contas da União e em consultorias a serem realizadas desde o edital de licitação até o 
acompanhamento de todo o certame, em defesa dos interesses da CEPISA. Ocorre que se vislumbrou a 
necessidade de ampliação da atuação do escritório a fim de contemplar o atendimento às demandas 
crescentes, motivada inclusive pela ampliação da atuação da Cepisa no Estado do Piauí, até mesmo em 
cumprimento do estipulado pelo Programa Luz para Todos, além de assessorar diretamente os Diretores 
e demais funcionários questionados pelos órgãos, quando atuando no interesse da Empresa, daí a 
necessidade de majoração ao valor previamente contratado. 
Conforme nota técnica constante do processo administrativo, a boa qualidade dos serviços prestados 
pelo escritório Oliveira e Becker, o caráter contínuo e de alta especialidade dos serviços prestados junto 
ao Tribunal de Contas da União e o aumento considerável das demandas envolvendo esta empresa, 
aliado ao permissivo encontrado no artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, justificam e amparam 
legalmente a majoração, dentro dos limites legais do referido contrato. 
Desta forma, foi justificado o aumento quantitativo no objeto contratual, considerando a superveniência 
de custos adicionais, a época atestados e comparados com o mercado, conforme nota técnica que embasa 
a celebração de aditivo. 
No que tange à prorrogação do contrato, destaca-se que, conforme exposto alhures o quadro de pessoal 
na área jurídica era extremamente reduzido, sendo aumentado após concurso no ano de 2007. Todavia, 
há que se ressaltar que os advogados ingressantes nos quadros da empresa não possuem a expertise 
necessária para atuar junto aos órgãos que são objeto deste contrato, em especial junto ao Tribunal de 
Contas da União, Ministério Público e Controladoria Geral da União. 
Tal fato encontra-se bem fundamentado no projeto básico e no parecer jurídico que conclui pela 
legalidade e necessidade comprovada da contratação e posteriores prorrogações do contrato em análise. 
Assim, consoante o exposto nos mencionados documentos, tendo em vista que os serviços prestados são 
abarcados pela inexigibilidade de licitação, haja vista seu caráter singular, e de serviços técnicos 
especializados (inciso II, art. 25, da Lei 8.666/93), juntamente com a escassez de profissionais que 
atuem junto ao Tribunal de Contas da União, era imperioso a prorrogação do contrato. 
Tal fato decorre de que são escassos os profissionais do Direito na empresa, bem como os escritórios 



que apresentam know how para atuar na seara do direito administrativo, controle interno e externo, vez 
que possuem ritos e processos singulares, essas ocorrências ficam ainda mais evidentes quando busca-se 
literatura específica sobre o tema. Percebe-se que poucos são os autores que se atrevem a adentrar nos 
meandros dos processos administrativos junto aos órgãos mencionados, restringindo-se a três ou quatro 
obras de qualidade comprovada. 
Destarte, os novos advogados que compõem o quadro da Cepisa S.A., não possuem conhecimento 
necessário, nem tão pouco experiência para defender os interesses desta empresa estatal, a qual 
apresenta movimento financeiro de grande monta, aumentado a responsabilidade de quem se incumbe da 
defesa de seus interesses junto aos órgãos de fiscalização interno e externo. 
Diferentemente do entendido no item 7.2.1.2 da segunda parte do Relatório de Auditoria Anual de 
Contas nº 244095 referente ao exercício de 2009, a capacidade intelectual, singular e distinta entre 
advogados, por si só, justifica a ausência de competição, bem como da pré-qualificação, pois o preço 
mínimo da contratação não é fator crucial que estabelece a melhor contratação para o ente público. 
Neste diapasão, o Ministro Velloso consigna, que o trabalho intelectual do advogado é impossível de ser 
aferido mediante processo licitatório, descartando a hipótese do preço mais baixo ser a melhor opção 
para a tomada de serviço. 
Jessé Torres Pereira Junior, alerta para o fato de que a contratação de serviços advocatícios a partir da 
inexigibilidade de licitação, litteris: 
“Como dúvidas perdurassem na matéria, o TCU retomou-a para explicitar o entendimento de que a 
circunstância de entidade pública ou órgão governamental contar com quadro próprio de advogados não 
constitui impedimento legal a contratar advogado particular para prestar-lhe serviços específicos, desde 
que a natureza e as características de singularidade e de complexidade desses serviços sejam de tal 
ordem que se evidencie não poderem ser normalmente executadas pelos profissionais de seus próprios 
quadros, justificando-se portanto a contratação de pessoa cujo nível de especialização a recomende para 
a causa(...)” 
A singularidade do serviço do escritório contratado fica patente quando se analisa seu corpo jurídico 
com ampla experiência adquiridos ao longo de quase vinte anos atuando de forma ímpar junto aos seus 
clientes, prestando assessoramento em questões pertinentes a licitações e contratos públicos, bem como 
atuando ordinariamente no contencioso administrativo e judicial. 
As causas patrocinadas se caracterizam por um grau de complexidade que impede a atuação de 
profissional padrão que não detenha requisitos de experiência que possibilite o acompanhamento 
satisfatório das demandas. 
Ainda no item 7.2.1.2, cabe registrar o caráter contínuo do serviço prestado, vez que o escritório 
contratado atua diligentemente em todas as demandas desta empresa estatal junto ao TCU, e não de 
forma pontual. Consigna-se que da mesma forma que esta Controladoria, o Tribunal de Contas audita e 
mantém fiscalização perene junto a Cepisa, não podendo esta empresa estar desamparada juridicamente 
durante as autuações e no decorrer dos processos administrativos. O caráter contínuo dos serviços 
prestados é de fácil percepção quando lembramos que os prazos processuais peremptórios não podem 
ser dilatados ou mesmo suspensos pela falta de advogados especializados para atuarem junto ao Tribunal 
de Contas da União. 
Assim, tendo em vista o aumento do volume de demandas e o reduzido prazo para a manifestação e 
defesa junto aos órgãos fiscalizadores, acrescido do caráter contínuo das fiscalizações, sendo assim, das 
respostas a estas, tornou-se imprescindível a prorrogação do referido contrato, senão, a defesa dos 
interesses da empresa ficaria suspensa durante o período de nova licitação, o que jamais poderá ocorrer. 

Análise do Controle Interno: 

Na sua manifestação a Companhia Energética do Piauí defende a contratação do escritório de advocacia 
Oliveira e Becker Advogados Associados afirmando que o escritório tem alta especialidade nos serviços 
prestados junto ao TCU e que a Companhia tem reduzido quadro de advogados. O fato levantado pela 
CGU não tratou diretamente sobre a contratação inicial do escritório de advocacia, pois tal fato já foi 
objeto do Relatório de Auditoria Anual de Contas n° 244095, referentes ao exercício de 2009. 

Quanto à prorrogação indevida do Contrato nº 237 levantada pela CGU, a Companhia afirma que o 
quadro de advogados era reduzido e não apresenta expertise necessária para atuar junto ao TCU, 
Ministério Público e CGU. Aqui vale ressaltar que a Companhia não realizou o estudo da avaliação do 
custo/benefício e custo/efetividade de contratos de escritórios de advocacia recomendado pela CGU no 
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201108760, referente ao exercício de 2010. A prorrogação é 



indevida, pois os serviços advocatícios não são de natureza contínua e, logo, não podem ser prorrogados. 
Além do exposto, a Companhia pode reforçar e promover o treinamento do seu quadro de advogados 
para a atuação junto ao TCU, ou mesmo, avaliando o custo/benefício, promover licitação para a 
contratação de escritório de advocacia dentre os que possuem as qualificações necessárias definidas pela 
Companhia. 

Quanto ao acréscimo de 25% do valor do Contrato, o mesmo continua carente de justificativas objetivas 
que demonstrem o acréscimo de serviços alegado. 

Recomendações: 

Recomendação 1: 

Recomendar à Companhia Energética do Piauí que não mais prorrogue o Contrato nº237/2009. 

4.2.2.2. Constatação 
 

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

 

No Relatório de Auditoria de Contas da CGU N.º 201108760/2010 ficou evidenciado a contratação do 
Escritório de Advocacia Décio Freire & Associados, no valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta 
mil reais), para a prestação dos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica para o patrocínio 
ou defesa de causas judiciais ou administrativas e atuação em processos que tramitam no Estado do 
Piauí com base em inexigibilidade de licitação notória especialização (Processo n.º 1.737/2010 - 
Inexigibilidade n.º 002/2010 - contrato n.º 030/2010). 
No entanto, constatou-se que a prestação desses serviços não ficou comprovada seja de natureza 
singular, o que justificaria a inviabilidade de competição. A contratação com fulcro na inexigibilidade é 
necessária à caracterização quanto à natureza singular dos serviços (art. 25, II), que prevê: "(...) II - para 
a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação.". O contratado deve demonstrar que possui inquestionável notoriedade na área 
em que estará prestando seus serviços e que o mesmo é o único a possuí-la. 
Foi recomendado que a CEPISA reavaliasse as diretrizes internas da contratação de serviços estratégicos 
que tenham potencial para influir de forma direta em seus resultados, com ênfase especial no caso em 
questão, os serviços jurídicos, evitando a contratação direta injustificável sob o critério de notória 
especialização e natureza singular dos serviços. Recomendou-se, também, que fosse avaliada a 
oportunidade e conveniência do estabelecimento de mecanismos de controle e avaliação do 
custo/benefício e custo/efetividade de contratos dessa natureza, de maneira que ficasse  comprovada a 
vantagem para a unidade ante outra forma de execução desses serviços, como a execução direta, fazendo 
constar tais avaliações em seu relatório de gestão para transparência das ações adotadas por sua 
Diretoria. 
A Empresa, além de não ter implementado as recomendações, firmou o 1.º Termo Aditivo ao Contrato 
n.º 30/2010, em 01/02/2011, com o objetivo de prorrogação de prazo por quatro meses, com o valor total 
estimado para o período da ordem de R$ 170.000,00. A prorrogação do contrato é indevida, tendo em 
vista que a contratação inicial assim foi considerada, além do que, os serviços de advogacia não se 
enquadram na categoria de serviços de prestação continuada, previstos no art. 57, inciso II, da Lei nº 
8.666/1993 (Acórdão TCU 1560/2003 Plenário), não podendo os mesmos serem prorrogados sob esse 
fundamento. 

Causa: 



Fragilidade dos controles de gestão da contratação de bens e serviços e de gestão de pessoal da empresa. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

A Assessoria Jurídica da Eletrobras Distribuição Piauí por meio do Relatório de Gestão/2011 
manifestou-se: 
“...O documento em comento questiona a Contratação direta e supostamente indevida de serviços 
advocatícios, com base em inexigibilidade de licitação por notória especialização, no valor de R$ 
460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais). Sendo assim, vejamos os esclarecimentos que se seguem: 
1 - O Departamento Jurídico objetiva cooperar sempre com os órgãos de controle externo (TCU e CGU) 
acatando as Recomendações e outros expedientes lançados, haja vista que o interesse de tais órgãos bem 
como desta assessoria, coadunam com o zelo pela coisa pública e melhor prestação de serviços 
conforme os princípios constitucionais. Há uma busca contínua na excelência da prestação dos serviços, 
todavia nem tudo pode ser realizado de forma imediata em virtude dos exíguos prazos processuais, e do 
período necessário para a transição. 
2 - Hodiernamente, a Assessoria Jurídica não realiza mais a terceirização de serviços de Pareceres de 
Licitação, o que ocorria até meados de 2010, conforme documento em anexo. Destaque-se que houve a 
convocação de Advogados que tiveram preparação necessária para exercer a referida função com a 
qualidade técnica pretendida. Estes profissionais tratam de temas de grande relevância para a 
concessionária; esforçando-se continuamente para que a concessionária atenda as exigências dos Órgãos 
de Controle, principalmente no que diz respeito às contratações e licitações. 
3 - A Assessoria Jurídica é composta de por um quadro com apenas 13 (treze) Advogados. Destes, 06 
(seis) se empenham em Pareceres de Contratos, Licitação e demais instrumentos vinculados ao âmbito 
administrativo. Torna-se mister destacar, que 03 (três) advogados laboram apenas em 01 (um) turno, em 
virtude de direito adquirido junto a Justiça do Trabalho. Desse modo, apenas 07 (sete) Advogados 
laboram na área do Contencioso, abrangendo todo o Estado do Piauí. 
4 - Ressalte-se que os membros do Departamento Jurídico encontram-se na faixa etária de 30 anos. 
Portanto, com pouca experiência profissional       para conduzir processos que envolvem a discussão de 
valores que, se mal conduzidos, podem inclusive comprometer a sobrevivência financeira da empresa, 
conforme se depreende pelo relato dos processos acompanhados pelo escritório em nosso instrumento de 
defesa anteriormente apresentado. Há de se destacar que apenas em um processo (7312009) são 
discutidos valores da ordem de aproximadamente R$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões). Portanto, 
uma eventual condenação em tal demanda pode comprometer o faturamento total da empresa em um 
mês, inviabilizando-a por completo.  Nesse diapasão, a contratação por inexigibilidade de um Escritório 
composto por profissionais renomados e com vasta experiência é imprescindível, pelo menos 
atualmente. 
5 - Configura-se claro que em decorrência de contenção de gastos, é mais oportuno ter correspondentes 
em demais Estados da Federação, que efetivar deslocamento de funcionários, com direito a 
ressarcimentos trabalhistas pelas representações da Concessionária nas esferas judiciárias. 
6 - No que tange a composição de um quadro próprio, destaca-se que no dia 12/11/2011 expirou o termo 
final do concurso para a convocação de novos Advogados, conforme documento em anexo. Desse 
modo, a empresa está impossibilitada de compor um quadro necessário para assumir os processos que 
hoje se encontram sob a tutela dos escritórios terceirizados, principalmente das demandas de grande 
complexidade. 
 7 - Há de se considerar ainda a economia que a questionada contratação traz para os cofres públicos, 
pois o custo anual de um advogado para Companhia Energética do Piauí, segundo informações do 
Departamento de Gestão de Pessoas é R$ 85.536,24 (oitenta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais 
e vinte e quatro centavos). O número de treze advogados, insuficiente para o acompanhamento das 
demandas que estão sob o patrocínio do escritório, conforme demonstrado acima, traz para a empresa 
um custo anual de R$ 1.111.971,10 (um milhão, cento e onze mil, novecentos e setenta e um reais e dez 
centavos), valor consideravelmente superior ao destinado à execução contratual ora questionada. 
Outrossim, faz-se oportuno destacar que os valores trazidos não consideram o número de advogados 
efetivamente necessários para o acompanhamento das demandas, nem o custo com as inúmeras diárias 
que seriam necessárias, caso não existisse a questionada contratação. 
 8 - Ademais o escritório contratado é o único no Piauí que possui profissionais na área do direito da 
energia, matéria especifica dos agentes do setor elétrico, conhecimento este necessário para as demandas 
envolvendo a Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica – CCEE e representação junto a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia – 



ABRADEE. 
9 - A contratação demanda que a contratada possua sede em Teresina, Brasília, São Paulo e Rio de 
Janeiro. Brasília por ser a sede da Aneel e sede dos Tribunais Superiores, São Paulo por ser a sede da 
CCEE, Rio de Janeiro por ser a sede da Controladora e Teresina por razões óbvias. Sendo o escritório o 
único que possui sede nestas localidades, ocasionando a inviabilidade de competição. 
10 - Questão relevantissíma, trata-se da suspeita colocada sobre o Judiciário do Piauí pelo Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ. Este fato, que se tornou manchete dos jornais nacionais, precisam de um 
jurídico capaz de lidar com questões sensíveis, e enfrentar conluios entre o judiciário e advogados do 
Estado do Piauí. A própria empresa possui alguns casos que podem exemplificar a questão. 
11 - contratação do escritório foi avaliada e possui quadro positivo nesta avaliação, frente aos 
pagamentos que foram sobrestados por decisões judiciais conforme quadro exemplificativo anexo. 
12 - Ressaltamos ainda a notoriedade do escritório junto ao Direito da Energia, bem como de alguns de 
seus membros, conforme currículo anexo. 
13 - Por fim ressaltamos a inviabilidade de competição, pois a natureza das ações demanda sede em 
unidades da federação que somente o escritório Decio Freire possui. Aliado a isto o jurídico local faz a 
fiscalização do contrato e estará sendo preparado para as demandas, contudo conforme relacionado há 
pouca experiência do quadro de profissionais." 

Análise do Controle Interno: 

O art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93, estabelece a inexigibilidade da licitação quando satisfeitos ao 
mesmo tempo os seguintes requisitos: ser o serviço caracterizado como técnico especializado, a notória 
especialização do contratado e esse serviço ser de natureza singular. Se o que referendou as contratações 
anteriores, conforme registrados em relatórios de auditoria daqueles exercícios, foi justamente a notória 
especialização dos contratados, não se vislumbra que, agora, eles possam ser mais "eficientes" do que 
seus pares foram no passado. A contratação de escritório de advocacia por inexigibilidade de licitação já 
foi objeto de entendimento firmado pelo TCU, o qual vem sendo ignorado pela empresa. A empresa, 
inclusive, aditivou o referido contrato, também de forma indevida, pois não se enquadra na categoria de 
serviço de prestação continuada. 

Recomendações: 

Recomendação 1: 

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

5. LUZ PARA TODOS 

5.1. Subárea - AMPL REDE RURAL DISTR ENERG ELÉTRICA_PIAUÍ 

5.1.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS 

5.1.1.1. Informação 
 

Informação básica da Ação 11YL – Ampliação da Rede Rural no Estado do Piauí (Programa Luz 
para Todos). 



 

Trata-se da Ação 11YL – Ampliação da Rede Rural no Estado do Piauí (Programa Luz para Todos), 
cuja finalidade é promover o acesso à energia elétrica para famílias localizadas na área rural, além de 
atender demandas comunitárias de escolas, postos de saúde e sistemas de bombeamento d'água, seja por 
meio de extensão de redes ou de atendimento descentralizado. A forma de execução se dá por meio da 
contratação das obras/serviços em regime de empreitada integral. O montante de recursos executados 
nesta Ação, no exercício de 2011, está discriminado no quadro abaixo: 

  

5.1.1.2. Constatação 
 

Aumento no custo unitário da Unidade Consumidora Atendida não justificada pela área técnica. 

 

Constatou-se, após análise de economicidade do Programa, que os custos de uma unidade consumidora 
atendida têm crescido substancialmente acima da inflação dos períodos analisados (2009 a 2011), sem 
que tenham sido apresentados quaisquer esclarecimentos pela unidade no Relatório de Gestão 

  

Causa: 

Fagilidade dos mecanismos de planejamento e controle de custos da unidade. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Durante a reunião de "busca conjunta de soluções" os dirigentes da UJ destacaram que as características 
das regiões atendidas nos dois últimos exercícios se caracterizaram por ser de baixa densidade 
demográfica, o que teria provocado aumento nos custos unitários. Ressaltaram, ainda, os fatores 
relalcionados ao aumento de preços de insumos importantes, sobretudo, cobre, decorrente da crise 
econômica e do aquecimento do setor elétrico (sic). 

Indagados quanto à existência de estudos técnicos que comprovassem os argumentos apreentados ou 
mesmo demonstrassem a magnitude do impacto de tais componentes no custo final, os dirigentes 

Ação Governamental Despesa 
Executada (R$)

% da Despesa Executada da 
Ação em relação à Despesa 

Executada do Programa

11YL – Ampliação da Rede Rural no Estado 
do Piauí (Programa Luz para Todos)

 
225.911.710,00

 
88,25

Exercício Valor Executado

Unidades 
Consumidoras 
Atendidas 
(UCA)

Valor 
Unitário 
(UCA)

Variação

2011 225.911.710,00 20283 11.137,98 29,86
2010 230.692.458,00 26896 8.577,20 61,64
2009 77.559.000,00 14616 5.306,44 0,00



comprometeram-se a elaborar e encaminhá-los posteriormente para apreciação da equipe. 

Análise do Controle Interno: 

Por intermédio da Carta CT 39/2012 - PLPT, de 11/07/2012, a UJ limitou-se a descrever um histórico do 
Programa Luz para Todos, anexando cópia das planilhas de custos das Concorrências 02, 05 e 06/2009. 
Nenhuma outra informação foi apresentada quanto aos argumentos discutidos durante a reunião citada, o 
que os tornou insuficiente para justificar o incremento de custo constatado. 

Recomendações: 

Recomendação 1: 

Recomenda-se à unidade, conforme pactuado durante a reunião conjunta de busca de soluções, 
determinar à área técnicas responsável a elaboração de estudo técnico acerca do aumento dos custos das 
Unidades Consumidoras Atendidas nos dois últimos exercícios, objetivando detecatar eventuais 
desajustes nos preços contratados, submentendo-o à apreciação dos Conselhos Fiscal e de 
Administração, assim como deste órgão de controle interno. 

5.1.1.3. Informação 
 

Eficácia no cumprimento de metas físicas na execução do Programa Luz para Todos. 

 

Constatou-se, após análise dos documentos e informações apresentados, que a gestão da unidade foi 
eficaz quanto ao cumprimento das metas físicas do programa Luz para Todos, alcançando um índice de 
98,94%, para um total de 20.283 unidades consumidoras atendidas. 

6. ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE 

6.1. Subárea - AMPL SIST DE TRANSM ENERGIA ELÉTRICA NO PIAUÍ 

6.1.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS 

6.1.1.1. Constatação 
 

Ineficácia da gestão no cumprimento de metas físicas e financeiras da Ação 3379 - Implantação de 
Sistema de Transmissão no Piauí. 

 

Constatou-se, após análise dos documentos e informações apresentada pela UJ, que a gestão foi ineficaz 
no cumprimento das metas físicas e financeiras da Ação 3379 - Implantação de Sistema de Transmissão 
no Piauí, tendo alcançados resultados demonstrados nas Tabelas abaixo: 

Companhia Energética do Piauí – CEPISA
0294 – Energia na Região Nordeste



Verificou-se, ainda, um descompasso entre os indicadores físicos e financeiros, uma que foram gastos 
96,38% dos recursos ante uma execução física de 69,62%. 

Causa: 

Falhas no funcionamento dos mecanismos de controle administrativo e interno da unidade. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por intermédio do Memorando nº 16, de 06/07/2012, a unidade apresentou a seguinte manifestação: 

"O descompasso entre a execução física e a financeira foi ter considerado no lançamento do SIGPLAN 
somente a quantidade de quilômetro de linha realizada, mas há outros itens que contribuíram para essa 
realização física e não foram inclusos na medição como: a aquisição dos principais materiais e 
equipamentos para subestações além da ampliação de várias subestações." 

Análise do Controle Interno: 

As informações esclarecem a falha identificada, mas expressam uma fragilidade no processo de 
construção do indicador de desempenho da Ação, o qual deveria refletir de forma mais objetiva sua 
implementação sem as distorções provocadas pelos ajustes posteriores ou ser complementado por "notas 
explicativas" visando orientar as análises. 

Não obstante, optamos por manter o registro neste Relatório, objetivando facilitar a análise pela 
Coordenação-Geral de Auditoria do Ministério de Minas e Energia - CGMME da SFC/CGU e pelo 
TCU. 

6.1.1.2. Constatação 
 

Inconsistências dos dados de execução de meta física da Ação 8777 - Ampliação da Rede Urbana 

3379 –
Implantação de 
Sistema de 
Transmissão no
Piauí

Meta Física Atos e Fatos que 
prejudicaram o 

desempenho

Providências 
Adotadas

 Previsão Execução Execução/Previsão 
(%)

 79  km 55 km 69,62%
Não 
especificados. Não especificadas.

Companhia Energética do Piauí – CEPISA
0294 – Energia na Região Nordeste
3379 –
Implantação de 
Sistema de 
Transmissão no
Piauí

Meta Financeira Atos e Fatos que 
prejudicaram o 

desempenho

Providências 
Adotadas

 Previsão Execução Execução/Previsão 
(%)

 33.300.000 32.092.267 96,38 Não especificado.  



de Distribuição de Energia Elétrica. 

 

Constatou-se, após análise do Quadro A.2.2 - Execução Física das Ações Realizadas, que há divergência 
entre os dados relativos às metas físicas da ação registrados no mesmo e aqueles constantes da análise 
realizada na página 32 do processo de prestação de contas. 

No Quadro, a UJ indica ter realizado 42,3 km de rede (vida Quadro abaixo), enquanto na análise são 
informados 27 km de Rede de Média Tensão e 10 km de Rede de Baixa Tensão. 

Causa: 

Fragilidade no funcionamento dos mecanismos de controle internoadministrativo da unidade. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por intermédio do Memorando DP nº 16, de 06/07/2012, a unidade apresentou a seguinte manifestação: 

"Retificamos as inconsistências referentes ao avanço físico no que tange a extensão de rede realizada, ou 
seja, 27 km de rede de média tensão e 13 km de rede de baixa tensão, totalizando 40 km, 77,37 %. 

A diferença entre a execução física e a financeira foi ter considerada no lançamento do SIGPLAN 
somente a quantidade de quilômetro de rede de MT /BT realizada, mas há outros itens que contribuíram 
para essa realização física e não foram inclusos na medição como: a aquisição dos principais materiais e 
equipamentos para expansão e ampliação da rede e outros que foram instalados, como reguladores e 
capacitores." 

Análise do Controle Interno: 

Os novos dados e informações apresentados esclarecem as falhas identificadas. Todavia, mantemos o 
registro da constatação para fins de análise e controle durante a análise pelo TCU, haja vista que os 
dados originais do Relatório de Gestão encaminhados àquela Corte e mantidos no autos continuam 
desatualizados. 

Companhia Energética do Piauí – CEPISA
0294 – Energia na Região Nordeste

Ação

Meta Física Atos e Fatos que 
prejudicaram o 

desempenho

Providências 
Adotadas

Previsão ExecuçãoExecução/Previsão 
(%)

8777 – 
Ampliação da 
Rede Urbana de 
Distribuição de 
Energia Elétrica

51,7  
km 42,3 km 81,81 Não especificados Não especificadas
















