
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

             RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS
 TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO
 EXERCÍCIO         : 2008
 PROCESSO Nº       : 00216.000167/2009-91
 UNIDADE AUDITADA  : CEPISA
 CÓDIGO UG         : 942100
 CIDADE            : TERESINA
 RELATÓRIO Nº      : 224430
 UCI EXECUTORA     : 170037

        Chefe da CGU-Regional/PI,
        Em  atendimento à  determinação  contida na  Ordem  de  Serviço
 n.° 224430,  e consoante o estabelecido na  Seção III, Capítulo VII da
 Instrução  Normativa   SFC  n.° 01,  de  06/04/2001,  apresentamos  os
 resultados  dos  exames  realizados  sobre  o processo anual de contas
 apresentado pela COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -CEPISA.

 I - INTRODUÇÃO
 2.  Os  trabalhos  de campo conclusivos foram realizados no período de
 23Mar2009  a 31Mar2009, 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 Publico
 Federal.  Nenhuma  restrição  foi imposta à realização dos exames, que
 contemplaram os seguintes itens:
 -  LEVANTAMENTOS/IMPLEMENTAÇÃO  DA  ATUAÇÃO DO TCU: foram avaliadas as
 implementações das determinações/recomendações do TCU;
 -  ATUAÇÃO  DA  CGU  PARA  AUDITORIA  DE  GESTÃO:  foram  avaliadas as
 implementações das recomendações da CGU;
 -  APRESENTAÇÃO  DO  RAINT  -  exame  dos  trabalhos  realizados  pela
 auditoria  interna  no exercício e o atendimento das recomendações por
 parte das áreas auditadas;
 -  FORMALIZAÇÃO  LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: verificação das peças e
 conteúdos  contantes  no  Processo  de  Prestação de Contas Anual/2008
 atenderam às normas definidas pelo TCU e CGU;
 -  INFORMAÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA/AÇÃO: exame dos programas/ações sob a
 responsabilidade da CEPISA no SigPlan e LOA/2008;
 -  RESULTADOS  QUANTITATIVOS  E  QUALITATIVOS:  análise dos resultados
 alcançados  em  cotejo  com as metas definidas para o exercício, assim
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 como o monitoramento da execução;
 -   AVALIAÇÃO   DOS   INDICADORES   UTILIZADOS  E  CONTROLES  INTERNOS
 UTILIZADOS:  análise  da  documentação  com  as informações acerca dos
 resultados  alcançados  pelos  indicadores de desempenho no exercício,
 bem como o atendimento aos critérios de qualidade e confiabilidade;
 - AVALIAÇÃO DO QUANTITATIVO DE PESSOAL: verificação do quantitativo de
 pessoal,  cessão  de  empregados, atos de admissão, pagamento de horas
 extras e adicional de periculosidade;
 -  CONSOLIDAÇÃO DE EXAMES DO EXERCÍCIO: análise dos controles internos
 administrativos  da  empresa  com  base  nos  trabalhos  realizados no
 período;
 -  REGULARIDADE  DAS  LICITAÇÕES  E CONTRATOS: análise da formalização
 legal  dos  processos  de  dispensa/inexigibilidades  e licitações: 07
 dispensas de um total de 26; 06 inexigibilidades de um total de 10; 07
 concorrências e 09 pregões eletrônicos de um total de
 86  e  27 contratos de prestação de serviços.

 II - RESULTADO DOS TRABALHOS
 3.  Os  exames realizados resultaram na identificação das constatações
 listadas  detalhadamente  no  Anexo-"Demonstrativo das Constatações" e
 que dão suporte às análises constantes neste Relatório de Auditoria.
 4. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das peças
 e  respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU-47/2004, 54/2007 e pelas
 DN-TCU-85/2007 e 88/2007, Anexo XI.
 5.  Em  acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN-TCU-85/2007, e em
 face  dos  exames  realizados,  cujos  resultados estão consignados no
 Anexo-"Demonstrativo   das   Constatações",   efetuamos  as  seguintes
 análises:

 5.1 RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA GESTÃO
 Foram  coletadas informações do Sistema de informações Gerenciais e de
 Planejamento (SigPlan), na Lei nº 11.647/2008 (LOA) e suas alterações,
 Plano  Plurianual 2008 - 2011, Relatório de "Prestação de Contas Anual
 do Presidente da República" - PCPR e Formulário de Captação de Dados -
 FORM  49/DEST,  relativo  ao  acompanhamento  bimestral  do  dispêndio
 realizado  e  fontes  de  financiamento  dos  Programas/Ações  2008, e
 analisadas em conjunto com os esclarecimentos prestados pelos gestores
 e  as  demais  informações  constantes  no Relatório de Gestão/2008 da
 CEPISA.
 No  Orçamento  de  Investimento - 2008 da CEPISA, aprovado Pela Lei nº
 11.647/2008,   de  24/03/2008,  e  suas  alterações,  foi  previsto  a
 aplicação   de   R$  292.055.460,00  para  atender  às  metas  físicas
 estabelecidas  nas  ações  dos  Programas Luz para Todos (Ampliação da
 Rede Rural de Distribuição), Energia na Região NE (Ampliação, Reforços
 e  Melhorias no Sistema de Transmissão; Ampliação e Manutenção da Rede
 Urbana  de  Distribuição;  e  Modernização  e  Adequação de Sistema de
 Comercialização  e  Distribuição  -  Redução  das  Perdas  de  Energia
 Elétrica) e Infra-Estrutura de Apoio das Empresas Estatais (Manutenção
 de  Adequação  de  Bens  Imóveis,  Móveis  e  Ativos  de  Informática,
 Informação  e Teleprocessamento). Isso representou um acréscimo de 53%
 em  relação  à  dotação  aprovada  para  o  ano  2007,  que  foi de R$
 190.000.000,00.
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 A   CEPISA,   no   exercício   de  2008,  aplicou  o  montante  de  R$
 89.704.470,00,   que  corresponde  a  30,71%  do  total  dos  recursos
 financeiros  previstos  na execução física das ações de seus programas
 de  investimento. Cabe destacar que, no ano de 2007, a CEPISA executou
 37,10% (R$ 70.494.699,00) do seu orçamento de investimento.
 Verificou-se,  portanto, que a Companhia vem apresentando dificuldades
 em cumprir as metas físicas e financeiras de seu orçamento.
 Dentre  as  dificuldades  enfrentadas  no  exercício  de 2008, segundo
 comentário do gestor, está na morosidade da conclusão dos processos de
 suprimento  de  bens  e  serviços,  ou melhor, na área de licitações e
 contratos  da  Companhia,  que  apesar  dos  esforços realizados com a
 adoção da modalidade de Pregão Eletrônico e Registro de Preços, faz-se
 necessário  aumentar a celeridade desses processos a fim de garantir o
 atendimento  nas  condições desejadas e em tempo hábil. Obras, também,
 licitadas  que  não foram executadas por desistência dos fornecedores,
 em razão da elevação no custo dos insumos básicos do setor elétrico, a
 partir do segundo semestre de 2008, ocasionando atrasos nas conclusões
 das  mesmas.  Essas  fragilidades apresentadas na área de licitações e
 contratos  foram  observadas,  também,  pela equipe da CGU-Regional/PI
 durante os exames realizados nos processos licitatórios e contratos da
 Empresa.
 Observou-se,  ainda,  que  a  CEPISA,  em 2008, apresentou prejuízo no
 valor de R$ 98.736 mil, reduzindo, assim, a capacidade de investimento
 com   recursos   próprios,   dependendo,   portanto,  da  obtenção  de
 financiamento  junto  à  ELETROBRÁS.  Por  conseguinte  afetando o seu
 desempenho no que tange às metas almejadas para o exercício.

 5.2 QUALIDADE E CONFIABILIDADE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO
 UTILIZADOS E CONTROLES INTERNOS IMPLEMENTADOS PELA GESTÃO
 Foram  analisados  08  (oito)  principais  indicadores  utilizados  na
 unidade  CEPISA.  Os  indicadores de desempenho são obtidos através de
 sistemas informatizados pelos setores que executam as ações formuladas
 anualmente  no  Plano  de  Gestão  Empresarial  -  SIAGE, os quais são
 repassados   mensalmente  ao  assessor  designado  para  acompanhar  e
 alimentar  o  banco  de  dados  do Sistema de Acompanhamento de Gestão
 Empresarial - SIAGE. Constatou-se que todos os indicadores do universo
 analisado atendem aos critérios de qualidade e confiabilidade.
 Concluiu-se   que  os  indicadores  existentes  são  suficientes  para
 tomada  de  decisões  gerenciais,  uma  vez  que  o  Plano  de Gestão,
 elaborado  em conjunto por técnicos da CEPISA e ELETROBRÁS, estabelece
 as  metas  desses  indicadores  com  base  na  execução  de projetos e
 atividades  relativos  aos programas/ações contemplados no Programa de
 Dispêndio Global - PDG da Companhia.
 Segue a lista de indicadores analisados e que atendem aos critérios de
 qualidade e confiabilidade:
 
Nome do 
Indicador 
(unidade)

Descrição Fórmula
de
Cálculo

Eficiência/
eficácia/
efetividade

Avaliação
da
Qualid.

Avaliação
da
Confiabil.

Resultados
da análise
da Equipe
de Auditoria

Perdas de
Energia
Elétrica
(%)

Perdas 
Técnicas e 
Comercial

(Energia 
Requis – 
Vendida)/Energ
ia Requis.

Eficácia Atende Atende Suficiente 
para Tomada 
de Decisão
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Inadimpl.
Total
(R$)

Débitos de 
Consumidores

Somatório das 
Faturas 
Vencidas a 
partir do 1 
mês

Eficácia Atende Atende Suficiente 
para Tomada 
de Decisão

Razão
Operaciona
l
(índice)

Média Móvel 
dos 12 últimos 
meses entre os 
gastos 
operacionais e 
a receita 
líquida

Gastos Oper/
Receita Líqu.
(Balanços 
Contábeis - 
Demonstração. 
Resultado do 
Exercício)

Eficácia Atende Atende Suficiente 
para Tomada 
de Decisão

Razão 
Oper.
Sem 
Depreciaçã
o
(índice)

Média Móvel 
dos 12 últimos 
meses entre os 
gastos 
operacionais e 
a receita 
líquida 
subtraída dos 
valores 
depreciados

Gastos Oper/
(Rec. Líqu.+ 
deprec.)
(Balanços 
Contábeis - 
Demonstração. 
Resultado do 
Exercício)

Eficácia Atende Atende Suficiente 
para Tomada 
de Decisão

EBITDA 
(R$)

Lucro antes
de juros,
impostos,
depreciação
e Amortização 

1- Resultado 
do exercício;
2- Resultado 
Financeiro;
3- Outros 
resultados não 
operacional;
4-Depreciação.
EBITDA = (1-2-
3-4)

Eficácia Atende Atende Suficiente 
para Tomada 
de Decisão

TMA
(minutos)

Tempo Médio de 
Atendimento

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

Eficácia Atende Atende Suficiente 
para Tomada 
de Decisão

DEC 
(Horas)

Duração Equiv. 
da interrupção 
por unidade 
consumidora 

Duração média 
dos 
desligamentos 
que atingiram 
um conjunto de 
unidades 
consumidoras 

Eficácia Atende Atende Suficiente 
para Tomada 
de Decisão

FEC 
(Nº de 
Interrupcõ
es

Frequência 
Equiv. de 
interrupções 
por Unid 
consumidora

Frequência 
média dos 
desligamentos 
que atingiram 
um conjunto de 
unidades 
consumidoras

Eficácia Atende Atende Suficiente 
para Tomada 
de Decisão

 Fontes:  Relatório  de  Gestão  2008,  Dados  do  SIAGE  e Contrato de
 Concessão n.º 04/2001 - ANEEL/CEPISA.

 Verificaram-se falhas nos controles internos nas áreas examinadas de:
 gestão  operacional,  gestão de recursos humanos, suprimento de bens e
 serviços e de controle da gestão.
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 5.3 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATO
 O  quadro  de licitações, dispensas e inexigibilidades realizadas pela
 CEPISA, no exercício de 2008, apresenta a seguinte distribuição:

MODALIDADE 2006
VALOR (R$)

% 2007
VALOR (R$)

% 2008
VALOR (R$)

%
TOMADA DE 
PREÇOS

583.243,60 0,41 847.345,53 0,71 143.837,48 0,22

CONCORRÊNCIA 100.450.107,68 70,51 80.349.552,64 67,86 9.222.440,89 10,00
DISPENSA DE 
LICITAÇ.

4.683.650,38 3,29 1.603.222,43 1,35 714.688,00 1,08

INEXIGÍVEL 81.767,52 0,06 452.838,60 0,38 1.032.304,42 1,56
PREGÃO 
ELETRÔNICO

64.300,00 0,05 33.331.924,41 28,15 54.725.120,60 83,10

PREGÃO 
PRESENCIAL

36.359.866,07 25,52 1.697.399,26 1,43 - -

CONVITE 233.568,09 0,16 122.627,79 0,10 30.000,00 0,04
TOTAL - 100,00 118.404.910,66 100,00 65.848.006,39 100,00
 Fonte:  Informações da Gerência de Licitação e Contratos - DAL.

 Da   análise   procedida   nos  processos  licitatórios, de dispensas,
 de  inexigibilidades   e  contratos  firmados pela CEPISA no exercício
 de  2008, verificamos que  foram formalmente autuados, nas modalidades
 e  tipos correspondentes, estando devidamente organizados, tendo sido,
 entretanto,   verificadas   impropriedades   e/ou  irregularidades  em
 licitações e nas execuções contratuais listadas nas constatações desse
 relatório como: falhas na execução do  contrato nº 101/2008; falhas na
 realização  do pregão nº 51/2008; exigências excessivas como requisito
 para  a qualificação técnica profissional; morosidade na conclusão dos
 processos licitatórios; não realização de parcelamento dos serviços no
 Pregão  Eletrônico  nº  51/2008,  ainda  que seu objeto tenha natureza
 divisível; morosidade na conclusão dos processos licitatórios;
 distorção  de  projeto  básico  e  ausência  de  Termos  Aditivos e de
 pesquisa de preços.

 5.4 REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
 O  quadro  de pessoal autorizado para CEPISA, através da Portaria/DEST
 nº 19, de 14/10/2008, DOU de 15/10/2008, foi de 1.276 empregados.
 Em 31/12/2008 a Empresa contava com 1220 empregados.
 Através  da Resolução nº288/2008, de 01.09.2008, a Diretoria Executiva
 da  CEPISA  autorizou  a  contratação  de  183 empregados, com base no
 Concurso  Público  promovido  por  meio  do  Edital  nº  01/2007, para
 substituição   de   trabalhadores   terceirizados,  cumprindo  a  meta
 estabelecida  com  o  Ministério  Público do Trabalho para 31/12/2008,
 através de Termo de Ajustamento de Conduta.
 A  distribuição  quantitativa dos recursos humanos nas atividades meio
 e fim da Companhia, do total de 1.220 empregados, é a seguinte:
  a) Atividade Meio:
  a.1) Administração: 246 ( 20,16%  )
  a.2) Comercialização: 127 ( 10,40 % )
  b) Atividade fim:
  b.1) Distribuição: 847 ( 69,44%)
 O  número  de  empregados  constante  do formulário "Cadastro Geral de
 Empregados  e  Desempregados  - CAGED", no total de 1.220, encaminhado
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 ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente a dez/2008, confere com
 os dados extraídos do cadastro da Companhia.

 5.5 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA
 Verificou-se  que, das 8 (oito) auditorias internas previstas no PAINT
 -  Plano  Anual  de  Atividades  de Auditoria Interna para 2008, foram
 realizadas  07,  atingindo  87,50%  das atividades planejadas. Não foi
 realizada,  apenas,  a  auditoria no Setor de Faturamento da Diretoria
 Financeira.
 Os  resultados  dos  trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Interna da
 companhia estão demonstrados nas páginas 03 a 13 do Parecer da Unidade
 de  Auditoria  Interna,  constante  do Processo de Prestação de Contas
 Anual - 2008.
 Dos  07  trabalhos  realizados  no  exercício  de 2008, totalizaram 37
 pontos,  sendo  considerados como atendidos pela Auditoria Interna, em
 virtude  das  manifestações  apresentadas  pelas  áreas  auditadas, 24
 pontos,  o  que  representa  65%.  Segundo  o Gerente de Auditoria, os
 pontos  pendentes  serão  objetos  de  análise  quando  do  retorno da
 Auditoria as áreas auditadas para desenvolver novos trabalhos.

 III - CONCLUSÃO
       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,
 a  partir   das   constatações   levantadas  pela  equipe,  que  estão
 detalhadamente consignadas  no Anexo-"Demonstrativo das  Constatações"
 deste Relatório.

Teresina, 18 de junho de 2009.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

                   CERTIFICADO DE AUDITORIA  
CERTIFICADO Nº      : 224430
UNIDADE AUDITADA    : CEPISA
CÓDIGO              : 942100
EXERCÍCIO           : 2008
PROCESSO Nº         : 00216.000167/2009-91
CIDADE              : TERESINA

          Foram  examinados,  quanto   à legitimidade e legalidade, os
atos  de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no
período de 01Jan2008 a 31Dez2008.

2.        Os  exames  foram  efetuados  por seleção de itens, conforme
escopo  do  trabalho  definido  no  Relatório  de  Auditoria constante
deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas
selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros
mantidos   pela(s)   unidade(s),   bem  como  a  aplicação  de  outros
procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria.

3.        Em   nossa   opinião, diante dos exames aplicados, de acordo
com  o  escopo  mencionado  no  parágrafo segundo, consubstanciados no
Relatório  de Auditoria de Avaliação da Gestão nº 224430   considero:

3.1  No que concerne à gestão dos responsáveis constantes  do art. 10
da IN TCU  nº 57/2008:

3.1.1  REGULAR com ressalvas a gestão dos responsáveis a seguir listados:

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”          DIRETOR DE PLAN. E EXPAN.

                       FALHA(s) MEDIA(s)
1.2.2.2
Ineficácia  nas  medidas  de  combate  à  inadimplência  adotadas pela
Companhia.

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”          DIRETOR DE OPERAçãO

                       FALHA(s) MEDIA(s)
1.2.2.2
Ineficácia  nas  medidas  de  combate  à  inadimplência  adotadas pela
Companhia.



CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”          DIRETOR FINANCEIRO

                       FALHA(s) MEDIA(s)
1.2.2.2
Ineficácia  nas  medidas  de  combate  à  inadimplência  adotadas pela
Companhia.

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”            DIRETOR DE EXPANSÃO

                       FALHA(s) MEDIA(s)
4.1.3.1
Deficiências  na  elaboração  do  Projeto  Básico  na  Concorrência nº
30/2008.

4.1.3.3
Falhas na execução do contrato nº 101/2008, firmado entre a CEPISA e a
empresa  Francisco  da  Costa Araújo Filho - HIDROTERRA, causadas pela
elaboração incompleta e deficiente do Projeto Básico.

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”            PRESIDENTE DA COMISSÃO

                       FALHA(s) MEDIA(s)
4.1.3.2
Ausência  de  pesquisa de preços nos processos licitatórios realizados
pela CEPISA.

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”          GERENTE DE LICITAçãO E CONTR

                       FALHA(s) MEDIA(s)
4.1.3.2
Ausência  de  pesquisa de preços nos processos licitatórios realizados
pela CEPISA.

4.1.3.4
Ausência de Termos Aditivos formalizando as alterações contratuais.

4.1.3.6
Morosidade  na  conclusão  dos processos licitatórios, realizados pela
CEPISA,  provocam o cancelamento de licitação , atrasos e paralisações
de obras.

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”            MEMBRO DA COMISSÃO

                       FALHA(s) MEDIA(s)
4.1.3.2
Ausência  de  pesquisa de preços nos processos licitatórios realizados
pela CEPISA.

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”           MEMBRO DA COMISSÃO

                       FALHA(s) MEDIA(s)
4.1.3.2
Ausência  de  pesquisa de preços nos processos licitatórios realizados
pela CEPISA.



3.1.2  REGULAR a gestão dos demais responsáveis tratados no mencionado
     Relatório de Auditoria.
                  Teresina , 18 de junho de 2009.

                        EDILSON CORREIA ALVES LIMA
     CHEFE DA CONTROLADORIA-REGIONAL DA UNIãO NO ESTADO DO PIAUí



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

             PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO
                        
 RELATÓRIO Nº        : 224430
 EXERCÍCIO           : 2008
 PROCESSO Nº         : 00216.000167/2009-91
 UNIDADE AUDITADA    : CEPISA
 CÓDIGO              : 942100
 CIDADE              : TERESINA

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da 
SFC/CGU quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade 
acima referida, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza 
gerencial,  sobre  os  principais  registros  e  recomendações  formulados 
pela equipe de auditoria, em decorrência dos trabalhos conduzidos por 
este órgão de controle interno sobre os atos de gestão do referido 
exercício,  observando  que  houve  ressalva  na  certificação  dos 
responsáveis. 

2.       Nas  análises  dos  resultados  apresentados  pelo  gestor, 
destacou-se o desempenho da Ação 8777 – Ampliação da Rede Urbana de 
Distribuição  de  Energia  Elétrica  no  Estado  do  Piauí,  que  teve  uma 
execução física de 100%, com uma execução financeira de 84,82%, em 
relação às metas previstas.

3. As  principais  constatações  que  impactaram  a  execução  das 
políticas públicas referem-se aos pontos, a saber: 1 - Ineficácia das 
medidas  de  combate  à  inadimplência  adotadas  pela  Companhia;  2 - 
Deficiências  na elaboração do Projeto Básico em Concorrência; 3 - 
Ausência de pesquisa de preços em processos licitatórios; 4 - Falhas na 
execução de contrato, causadas pela elaboração incompleta e deficiente 
do Projeto Básico; 5 - Ausência de Termos Aditivos formalizando as 
alterações contratuais; e 6 - Morosidade na conclusão dos processos 
licitatórios, realizados pela CEPISA, que provocam o cancelamento de 
licitação, atrasos e paralisações de obras.

4.      Em relação às causas que deram origem a essas constatações, há 
que se ressaltar os seguintes aspectos:

4.1 No que se refere à ineficácia  das  medidas  de  combate  à 
inadimplência  adotadas  pela  Companhia,  teve  como  causa  a 
deficiência  no gerenciamento  das ações  previstas no  Plano de 
Ação para Redução da inadimplência – 2008. Foi recomendado ao 
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gestor que intensifique o gerenciamento das ações previstas nos 
Planos de Ação para Redução da Inadimplência, visando atender às 
metas  estabelecidas,  principalmente  efetuando  a  suspensão  do 
fornecimento  de  energia  (corte/desligamento)  dos  consumidores 
inadimplentes, bem como as respectivas medidas restritivas, no 
que couber. 

4.2 No que se refere às deficiências  na elaboração do Projeto 
Básico em concorrência, a constatação foi causada devido à falha 
nos  controles  internos  da  Diretoria  de  Expansão  -  DE, 
responsável pela elaboração dos projetos básicos ao encaminhar 
ao Setor de licitação projetos deficientes. Foi recomendado que 
a CEPISA somente dê início ao processo licitatório para execução 
de  obras  e  serviços  quando  dispuser  de  projeto  básico  que 
contemple 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.
 
4.3 No  que  se  refere  à ausência  de  pesquisa  de  preços  nos 
processos  licitatórios  realizados  pela  CEPISA,  faço  registrar 
que  a  constatação  foi  decorrente  da  deficiência  de  controle 
interno  da comissão de licitação ao não solicitar dos órgãos 
requisitantes  a anexação da pesquisa de preço.

4.4 No que se refere às falhas na execução de contrato, causadas 
pela elaboração incompleta e deficiente do Projeto Básico, teve 
como causa a não priorização da fase de planejamento, anterior à 
licitação, possibilitando este tipo de ocorrência.

4.5 No que se refere à ausência de Termos Aditivos formalizando 
as alterações contratuais, teve como causa a falha de controle 
dos  Gerentes  de  Contrato  ao  não  formalizarem  os  pedidos  de 
aditivo  quando  das  alterações  contratuais  nas  metas  físicas, 
existência de itens já executados, nos acréscimos, supressões e 
nos prazos, atribuição prevista na  portaria de designação de 
Gerente de Contrato.

4.6 No que se refere à morosidade na conclusão dos processos 
licitatórios,  realizados  pela  CEPISA,  que  provocam  o 
cancelamento de licitação, atrasos e paralisações de obras, a 
causa  se  deu  decorrente  de  falhas  nos  controles  internos  da 
Gerência de Licitações e Contratos ao não convocarem a tempo as 
empresas vencedoras para assinatura dos contratos de prestação 
de serviços. 

5.   Com  base  nos  exames  realizados,  verificou-se  que  os 
controles internos da unidade não se mostraram adequados o suficiente 
para evitar as falhas identificadas e que resultaram nas constatações 
descritas.

6. Salienta-se que em maio de 2008, a administração da CEPISA 
passou  a  fazer  parte  da  Diretoria  de  Distribuição  da  ELETROBRÁS, 
modificação que teve como principais metas unificar a administração, a 
fim  de  reduzir  custos  operacionais  e  integrar  o  planejamento 

.

2



estratégico das empresas de distribuição do Sistema Eletrobrás (Cepisa, 
Ceal,  Manaus  Energia,  Boa  Vista  Energia,  Eletroacre  e  Ceron), 
possibilitando ganhos de escala e otimização de esforços. 

7.       Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, 
art. 9º da Lei n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do 
Decreto n.º 93.872/86 e inciso VIII, art. 12 da IN/TCU/N.º 57/2008 e 
fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no 
Certificado de Auditoria. Desse modo, o processo deve ser encaminhado 
ao  Ministro  de  Estado  supervisor,  com  vistas  à  obtenção  do 
Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, 
e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União.

                       Brasília, 25  de  junho  de 2009

WAGNER ROSA DA SILVA
DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA
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