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Unidade Auditada: CIA. HIDROELETRICA DO SAO FRANCISCO S/A 
Exercício: 2014 
Processo: 00215.000577/2014-18 
Município: Recife - PE 
Relatório nº: 201407945 
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE 
PERNAMBUCO 
 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 
 
Senhor Chefe da CGU-Regional/PE,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201407945, 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 pela CIA. HIDROELETRICA DO SAO FRANCISCO S/A. 

 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 16/6/2014 a 27/6/2014, por meio 
de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob 
exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita 
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 
Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 
Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 
subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 
União – TCU. 

Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram 
estruturados, preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em 
títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam 
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diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não 
estão diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 

 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

Em acordo com o que estabelece o Anexo IV da DN-TCU-132/2013, e em face dos 
exames realizados, foram efetuadas as seguintes análises: 

- Resultados Qualitativos e Quantitativos; 

- Controles Internos Administrativos; 

- Gestão de Transferência de Recursos; 

- Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária; 

- Carta de Serviços ao cidadão; 

- Gestão sobre Renúncia Tributária; 

- Acompanhamento das Recomendações/Determinações do TCU; 

- Acompanhamento das Recomendações da CGU; 

- Parecer da AUDINT; 

- Gestão do Patrimônio Imobiliário; 

- Indicadores de Gestão da UJ; 

- Monitoramento do CGU/PAD; 

- Regularidade dos Procedimentos Licitatórios da UJ; 

- Gestão da Tecnologia da Informação da UJ; 

- Gestão de Pessoas; 

- Análise do Conteúdo das Peças do Processo de Contas; 

- Análise do Conteúdo Específico do Relatório de Gestão. 

 

 
2.1 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

As análises empreendidas no assunto pertinente ao atendimento às determinações 
constantes de Acórdãos e Decisões do Tribunal de Contas da União – TCU, das quais a 
Chesf teve ciência no exercício de 2013, tiveram por objetivo responder às seguintes 
questões de auditoria: 
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a) A CGU foi instada, em decisão do TCU, a tratar de deliberação dirigida à unidade 
jurisdicionada na auditoria anual sobre as contas do exercício de 2013? 
 
b) As deliberações do TCU foram cumpridas pela unidade? 

A CGU partiu da referência do Relatório de Gestão da Unidade, acerca dos atos e fatos 
de 2013, que elencou as decisões e acórdãos que tiveram por escopo expedir 
determinações à Chesf, quais sejam: 

Processo Acórdão Ofício 
TC-029.317/2012-0 7.569/2012-TCU-1ª Câmara, de 10/12/2012 Ofício nº 0029/2013, de 7/1/2013 
TC-013.548/2011-5 101/2013-TCU-Plenário, de 30/1/2013 Ofício nº 54/2013, de 15/2/2013 
TC-033.612/2011-0 492/2013-TCU-1ª Câmara, de 22/2/2013 Ofício nº 0213/2013, de 25/2/2013 
TC-018.463/2009-6 1.560/2013-TCU-1ª Câmara, de 26/3/2013 Ofício nº 0397/2013, de 1/4/2013 
TC-033.834/2011-3 Nº 1.090/2013-TCU-Plenário, de 8/5/2013 Não foi informado 
TC-017.461/2011-1 Nº 3.571/2013-TCU-2ª Câmara, de 27/6/2013 Ofício nº 0487/2013, de 28/6/2013 
TC-011.332/2006-8 Nº 406/2013-TCU-Plenário, de 6/3/2013 Ofício nº 0896/2013, de 22/7/2013 
TC-014.727/2013-7 Nº 4.341/2013-TCU-2ª Câmara, de 30/7/2013 Ofício nº 11.721/2013, de 7/8/2013 

 
Tendo em vista verificar se existiriam mais acórdãos ou decisões com determinações 
exaradas no exercício sob exame, a CGU expediu solicitação de auditoria, para a qual 
foi dada a seguinte resposta, por meio de mensagem eletrônica de 27/5/2014: 
 
“No exercício de 2013 foram recebidos 24 acórdãos do TCU, havendo determinações, 
recomendações, orientações ou alertas à Companhia em apenas oito deles. 
 
O quadro abaixo apresenta todos os Acórdãos recebidos na Chesf em 2013: 
 
 
Processo Acórdão Data Ofício Status do Atendimento 

TC-029.317/2012-0 
7569/2012 – 1ª 
Câmara 

10.12.2012 

Ofício nº 0029/2013-
TCU/SECEX-PE, de 
07.01.2013 

Atendido. 

TC-042.277/2012-4 
9008/2012 – 2ª 
Câmara 

04.12.2012 
Ofício nº 0621/2013-
TCU/SEFIP 

Sem recomendações e/ou 
determinações à Chesf 

TC-013.548/2011-5 
101/2013 – 
Plenário 

30.01.2013 
Ofício nº 54/2013-
TCU/SECEX-PE 

Atendido 

TC-017.355/2005-1 
102/2013 – 
Plenário 

30.01.2013 
Ofício nº 0217/2013-
TCU/SECEX-PE 

Sem recomendações e/ou 
determinações à Chesf 

TC-033.612/2011-0 
492/2013 – 1ª 
Câmara 

22.02.2013 
Ofício nº 0213/2013-
TCU/SECEX-PE Atendido 

TC-042.278/2012-0 
313/2013 – 2ª 
Câmara 

19.02.2013 
Ofício nº 1965/2013-
TCU/SEFIP 

Sem recomendações e/ou 
determinações à Chesf 

TC-045.221/2012-0 
319/2013 – 2ª 
Câmara 

19.02.2013 
Ofício nº 1982/2013-
TCU/SEFIP 

Sem recomendações e/ou 
determinações à Chesf 

TC-001.967/2013-4 
561/2013 – 2ª 
Câmara 

26.02.2013 
Ofício nº 2138/2013-
TCU/SEFIP 

Sem recomendações e/ou 
determinações à Chesf 

TC-018.463/2009-6 
1560/2013 – 1ª 
Câmara 

26.03.2013 
Ofício nº 0397/2013-
TCU/SECEX-PE Atendido. 

TC-033.834/2011-3 
1090/2013 – 
Plenário 

08.05.2013 
correspondência Eletrobras 
CTA-PR-4138/2013 Atendido. 
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TC-008.088/2013-6 
2398/2013 – 2ª 
Câmara 

07.05.2013 
Ofício nº 6442/2013-
TCU/SEFIP 

Sem recomendações e/ou 
determinações à Chesf 

TC-017.461/2011-1 
3571/2013-2ª 
Câmara 

27.06.2013 
Ofício nº 0487/2013-
TCU/SECEX-AL 

Dentro do prazo de atendimento 
(30.09.2014) 

TC-011.332/2006-8 
406/2013-
Plenário 

06.03.2013 
Ofício nº 0896/2013-
TCU/SECEX-PE Atendido (Alerta acatado) 

TC-008.881/2007-6 
1617/2013-
Plenário 

26.06.2013 
Ofício nº 0931/2013-
TCU/SECEX-PE 

Sem recomendações e/ou 
determinações à Chesf 

TC-013.108/2011-3 
4157/2013-2ª 
Câmara 

23.07.2013 
Ofício nº 0929/2013-
TCU/SECEX-PE 

Sem recomendações e/ou 
determinações à Chesf 

TC-017.952/2008-7 
3936/2013-2ª 
Câmara 

09.07.2013 
Ofício nº 116/2013-
AECI/GM-MME 

Sem recomendações e/ou 
determinações à Chesf 

TC-014.727/2013-7 
4341/2013-2ª 
Câmara 

30.07.2013 
Ofício nº 11721/2013-
TCU/SEFIP Atendido 

TC-044.455/2012-7 
2036/2013-
Plenário 

07.08.2013 
Ofício nº 1061/2013-
TCU/SECEX-PE 

Sem recomendações e/ou 
determinações à Chesf 

TC-008.949/2013-1 
2172/2013-
Plenário 

14.08.2013 
Ofício nº 0584/2013-
TCU/SecobEnerg 

Sem recomendações e/ou 
determinações à Chesf 

TC-032.311/2011-7 
5506/2013-2ª 
Câmara 

10.09.2013 
Ofício nº 1244/2013-
TCU/SECEX-PE 

Sem recomendações e/ou 
determinações à Chesf 

TC-007.744/2013-7 
2412/2013-
Plenário 

11.09.2013 
Ofício nº 1263/2013-
TCU/SECEX-PE 

Sem recomendações e/ou 
determinações à Chesf 

TC-007.745/2013-3 
6297/2013-1ª 
Câmara 

17.09.2013 
Ofício nº 1308/2013-
TCU/SECEX-PE 

Sem recomendações e/ou 
determinações à Chesf 

TC 029.968/2013-5 
6932/2013-2º 
Câmara 

26.11.2013 
Ofício nº 18348/2013-
TCU/SEFIP 

Sem recomendações e/ou 
determinações à Chesf 

TC 017.936/2007-5 
7122/2013-2ª 
Câmara 

26.11.2013 
Ofício nº 1825/2013-
TCU/SECEX-PE 

Sem recomendações e/ou 
determinações à Chesf 

 
...” 

 
 
 As informações constantes do quadro supra corroboram a exatidão dos dados do 
Relatório de Gestão quanto às decisões e acórdãos dos quais a Chesf teve ciência em 
2013, sendo que as respectivas determinações não exararam qualquer comando no 
sentido de instar a CGU a se manifestar nas Contas de 2013 sobre o atendimento a 
qualquer dessas determinações. 
 
Conforme tratado em análise específica deste Relatório, o atendimento às determinações 
do TCU dirigidas à Chesf são objeto de acompanhamento por parte da auditoria interna 
mediante procedimento de certificação; por parte do Conselho Fiscal, em suas reuniões, 
como parte da pauta a ser tratada; e por parte da CGU, no âmbito do acompanhamento 
permanente de gastos da Entidade, o que não ocorreu no exercício de 2013.  
  
##/Fato## 

 
 
2.2 Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário 

Tendo por objetivo buscar respostas aos questionamentos de auditoria propostos pelo 
Tribunal de Contas da União, para efeito de composição do Relatório de Auditoria de 
Avaliação de Gestão referente ao exercício de 2013, a equipe procedeu a exames na 
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área de gestão do patrimônio imobiliário da UJ, considerando apenas os prédios 
urbanos, já que o inventário nas empresas do Setor Elétrico contempla inúmeras 
instalações de transmissão e geração, o que fugiria ao escopo do presente trabalho. 
 
São as seguintes as questões de auditoria correspondentes à gestão do patrimônio 
imobiliário: 
 
a) Existe estrutura de pessoal e tecnológica capaz de gerenciar o patrimônio 
imobiliário de responsabilidade da UJ? 
b) Os registros contábeis relacionados à gestão do patrimônio imobiliário de 
responsabilidade da UJ estão corretos? 
c) Os controles administrativos apresentam qualidade suficiente para a referida 
gestão? 
 
No que se refere aos sistemas informatizados utilizados pela Chesf, há dois sistemas 
corporativos principais no que se refere à gestão dos contratos de manutenção dos 
imóveis próprios, a saber, o GEF – Sistema de Gestão Econômico-Financeira e SICC – 
Sistema Informatizado de Contratos. 
 
O GEF é digno de nota, na medida em que os contratos de manutenção, na qualidade de 
instrumentos de prestação de serviços que são, possibilitam aos administradores e 
fiscais dos contratos a visualização e controle de todas as informações desses termos, a 
exemplo de datas de celebração, de formalização dos termos aditivos, dos valores dessas 
avenças e seus eventuais acréscimos, dentre outros. 
 
Já a estrutura de pessoal sofreu redução significativa em todas as áreas, com o advento 
do Plano de Incentivo à Demissão Voluntária – PIDV, executado em 2013, e que 
culminou com a saída de 1326 empregados da Companhia, entretanto, os impactos 
desses desligamentos ainda não foram efetivamente levantamentos e mapeados pela 
Chesf. 
 
Com relação aos imóveis próprios da Chesf, a equipe focou os exames na verificação 
das despesas com os Edifícios André Falcão - EAF e Centro Operacional do Sistema – 
COS, recentemente adquiridos junto à Fachesf, ambos localizados no bairro do Bongi, 
em Recife/PE, no que se refere à manutenção dos mesmos. 
 
Em resposta aos questionamentos da Solicitação de Auditoria nº 201407945/01, item 
10.1, a Chesf apresentou informações por meio da mensagem eletrônica de 23/5/2014, 
conforme segue: 
 
 
Edifício André Falcão: 
 

Instrumento 
contratual 

Descrição Valor (R$) Assinatura Vigência 
Quantidade 

de meses 
Custo 

Mensal (R$) 

CTNE-
92.2011.5210.00 Conservação e limpeza 992.039,76 06/09/2012 19/10/2014 25,77 38.500,90 
CTNE-
92.2013.2090.00 Detetização 19.713,78 31/10/2013 02/12/2014 13,23 1.489,71 
CTNE-
92.2012.0700.00 

Manutenção civil 
663.208,42 08/08/2012 03/09/2014 25,20 26.317,79 

CTNE-
92.2012.4440.00 

Manutenção sistema de 
climatização da sede 198.059,20 04/04/2013 24/04/2015 25,00 7.922,37 

CTNE- Manutenção hidráulica 181.394,68 23/04/2009 15/05/2014 61,60 2.944,72 
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92.2009.0120.00 do complexo sede 

CTNE-
.92.2012.6050.00 

Manutenção de 
Divisórias no EAF e 
PMAL 125.781,78 18/03/2013 18/08/2015 29,43 4.273,45 

CTNE-
92.2013.1570.00 

Manutenção elétrica do 
complexo sede 49.046,98 21/11/2013 25/11/2015 24,47 2.004,64 

ASNE-
92.2011.5490.00 

Manutenção elevadores 
do EAF e anexo II 22.500,00 26/03/2012 02/05/2014 25,57 880,05 

Total (R$) 2.251.744,60    84.333,63 

 
 
 
Centro Operacional do Sistema - COS: 
 

Instrumento 
contratual 

Descrição Valor (R$) Assinatura Vigência 
Quantidade 

de meses 
Custo 

Mensal (R$) 

CTNE-
92.2012.6710.00 Conservação e limpeza 382.533,47 02/01/2013 03/08/2014 19,27 19.854,68 
CTNE-
92.2013.2090.00 Detetização 9.692,52 31/10/2013 02/12/2014 13,23 732,43 
CTNE-
92.2012.0700.00 

Manutenção civil 
265.283,37 08/08/2012 03/09/2014 25,20 10.527,12 

CTNE-
92.2012.4440.00 

Manutenção sistema de 
climatização da sede 118.835,52 04/04/2013 24/04/2015 25,00 4.753,42 

CTNE-
92.2009.0120.00 

Manutenção hidráulica 
do complexo sede 108.836,81 23/04/2009 15/05/2014 61,60 1.766,83 

CTNE-
92.2013.1570.00 

Manutenção elétrica do 
complexo sede 19.618,79 21/11/2013 25/11/2015 24,47 801,86 

Total (R$) 904.800,48    38.436,34 

 
 
Adicionalmente, por meio de mensagem de 2/6/2014, a Entidade apresentou 
informações sobre os imóveis alugados de terceiros, em resposta aos questionamentos 
da Solicitação de Auditoria nº 201407945/01, item 10.2. 
 
Segundo o conteúdo da mensagem em tela, a Chesf, em 2013, locava dois imóveis, 
sendo um para funcionamento das instalações da Coordenadoria do Escritório de 
Brasília - CBR e outro para funcionamento da Divisão de Suprimento de São Paulo - 
DESP, este último tendo tido suas atividades encerradas em novembro de 2013.  
 
Acrescentou ainda a Entidade que, em 2013, não foram realizadas quaisquer despesas 
com manutenção ou reforma dos imóveis situados em Brasília e São Paulo, para o 
funcionamento dos escritórios da Chesf. 
 

Ademais, foram disponibilizados os contratos em meio digital para exame, o que 
permitiu à equipe conhecer de alguns detalhes dos respectivos termos, a saber, vigência, 
valor mensal e data de assinatura, bem como da eventual celebração de termos aditivos, 
conforme segue:  
 

Imóvel Nº do termo Data 
celebração 

Vigência Valor Mensal 
(R$) 

Valor total 
(R$) 

Brasília CTNE 
92.2013.0600.00 

28/5/2013 24 meses 8.800,00 211.200,00 

São Paulo CTNE 
10.2009.0040.00 

1/6/2009 31/5/2011 6.000,00 144.000,00 
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Com relação aos termos aditivos, foram celebrados dois instrumentos em alteração ao 
CTNE 10.2009.0040.00, para locação do imóvel de 200 m² em São Paulo – SP, 
conforme segue: 
 

Aditivo Data de celebração Nova Vigência Alteração 
01 31/5/2011 1/6/2013 Prorrogação de prazo 

de vigência e alocação 
de mais R$ 144.000,00 

02 29/5/2013 1/6/2014 Prorrogação da vigência 
por mais um ano e 
alocação de recursos 
adicionais no valor de 
R$ 72.000,00. 

 
 
Conforme já dito alhures, o contrato relativo ao aluguel do imóvel em São Paulo para o 
funcionamento do escritório da Chesf foi encerrado ainda em 2013. 
 
Com relação aos registros contábeis da Companhia, pelo próprio fato de que não foram 
contempladas na análise as instalações de transmissão e de geração de propriedade da 
Chesf, cujo inventário segue as regras de contabilização do setor elétrico, não é possível 
emitir opinião sobre a fidedignidade dos registros dos imóveis próprios nessas 
demonstrações, sobretudo em face de pertencerem ao grupo do Ativo Imobilizado da 
Companhia, o qual totaliza, segundo Balanço Patrimonial de 31/12/2013, R$ 
1.602.600.000,00 (um bilhão, seiscentos e dois milhões e seiscentos mil reais). 
 
Não há dúvida, pelo exposto até o momento, que o custo de manutenção com os 
imóveis próprios é superior ao custo de manutenção dos imóveis alugados, a despeito de 
que, para o exercício de 2014, somente funcionará o escritório de Brasília, dando ensejo 
a apenas um contrato de aluguel de imóveis de terceiros. 
  
##/Fato## 

 
 
2.3 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

Gestão da construção dos empreendimentos de transmissão adjudicados à Chesf nos 
leilões da ANEEL. 
 
O Programa de Ampliação do Sistema de Transmissão da Região Nordeste, registrada 
no Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais sob nº 2033.5107, destina-se à 
alocação de recursos tendo em vista a integração ao Sistema Interligado Nacional – SIN 
de novos empreendimentos de geração construídos e/ou em implantação, incluindo a 
extensão do SIN a todas as capitais brasileiras. 
 
Dito de outro modo, a ação governamental visa aumentar a oferta de energia para 
determinados municípios, com a instalação de novas linhas de transmissão e 
subestações, bem como promover maior segurança e confiabilidade do sistema de 
transmissão de energia elétrica, com a adição de novos circuitos em paralelo aos já 
existentes. Dessa forma, os respectivos investimentos possibilitam a ampliação das 
alternativas para o funcionamento do Sistema Interligado Nacional – SIN, de forma a 
promover, sobretudo, a disponibilidade de energia elétrica como subsídio ao 
crescimento econômico.    
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O quadro a seguir pode demonstrar a evolução das metas afetas ao Programa/Ação em 
epígrafe: 
 

Execução orçamentária e financeira Execução física 
Dotação Inicial Dotação Final Valor 

Realizado 
Unidade de 

medida 
Previsto Reprogramado Realizado 

658.846.290,00 478.846.290,00 432.594.810,00 Sistema 
ampliado 

10% 7% 6% 

 
 
Nessa esteira, nos últimos anos, a Chesf tem participado de diversos Leilões de 
Transmissão de Energia Elétrica, sobretudo aqueles em que as instalações têm por 
objetivo a integração de novas centrais de geração eólica ao Sistema Interligado 
Nacional – SIN, através de elementos do sistema de potência denominados instalações 
de interesse exclusivo das Centrais de Geração Eólica (ICG’s). 
 
Desses processos públicos para outorga de concessão de serviços de transmissão de 
energia elétrica, a Chesf sagrou-se vencedora de número expressivo de 
empreendimentos, em relação aos quais passa a ter a obrigação de construir, operar e 
manter as respectivas instalações, em prazos previamente definidos nos contratos de 
concessão, sob pena de incorrer em multas em face da atuação fiscalizadora da Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 
 
Mediante análise das pastas de administração dos contratos, celebrados com as 
empresas parceiras da Chesf nos leilões de outorga de concessão dos serviços de 
transmissão, as quais celebram pré-contratos com fulcro no art. 32 da Lei nº 9.074/95, 
tendo em vista a construção dos empreendimentos, verificou-se uma série de 
ocorrências que em parte explicam os atrasos na conclusão dos mesmos, como demora 
na entrega e aprovação de desenhos de projetos executivos elétrico, civil e 
eletromecânico de circuitos de pátio de subestações; ritmo lento de execução de serviços 
de engenharia por parte das contratadas; demora na emissão da Licença de Instalação 
por parte dos órgãos ambientais competentes; entraves nos procedimentos de 
negociação fundiária, como ritmo lento dos serviços terceirizados de cadastro dos 
posseiros/proprietários, ou mesmo negociação com os mesmos acerca das indenizações, 
dentre outras. 
 
Os relatórios do Comitê de Monitoramento do Empreendimento, que evidenciam o 
acompanhamento mensal da evolução dos cronogramas físicos de construção das linhas 
de transmissão, inclusive quanto aos aspectos de embargos da liberação fundiária da 
faixa de servidão e atendimento às exigências dos órgãos ambientais, também foram 
objeto de consulta para efeito de identificação dos principais gargalos que impedem a 
conclusão dos empreendimentos de transmissão.  
 
Nesse sentido, por meio da Resolução Normativa RN nº 03/2012 OI-71, vigente a partir 
de 01/05/2012, foi criada atividade do gestor de empreendimentos, com destaque para 
as seguintes atribuições: 
 
“2.1. Coordenar todas as etapas do processo necessárias à implantação e legalização 
orçamentária - patrimonial dos empreendimentos de transmissão, do início até a 
energização e quando for o caso, à solução das pendências legais e de obras. 
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2.2. Elaborar e apresentar para o Comitê de Monitoramento dos Empreendimentos de 
Transmissão - CMET, escopo e a planilha preliminar de planejamento do 
Empreendimento. 
 
(...) 
 
2.6. Participar das Reuniões do CMET ou de Análise Crítica de desempenho do 
Empreendimento de Transmissão da Chesf, sob sua responsabilidade. 
 
2.7 Levantar com os responsáveis pelo contato em cada área os prazos, problemas e  
soluções das etapas do mesmo. 
 
2.8. Atuar preventivamente no sentido de minimizar os efeitos dos problemas 
detectados. 
Responsáveis pelo Contato: 
• SSU: Gerentes de Departamento (DAC, DCC, DTM); 
• SPE: Superintendente e/ou Assessores; 
• DJU: Advogados do Fundiário na sede e Regionais; 
• DO: Representantes do CMET e Coordenadores Regionais de Integração; 
• DF: Gerente da DEO/DFOR (para questões orçamentárias) e Gerente da DPS/DFCP 
(para questões patrimoniais).” 
 
As Centrais Geradoras Eólicas, por sua vez, pressupõem a participação, em leilões de 
transmissão, de consórcios que se tornam, após a apresentação das melhores propostas 
em termos de preço do MWh, detentores do direito de vender energia, celebrando 
contratos com os compradores, representados pela Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica – CCEE, consistindo este em liame jurídico bilateral denominado 
Contrato de Comercialização de Energia, a exemplo do CER – Contrato de Energia de 
Reserva, com fundamento na necessidade de prover maior segurança e confiabilidade ao 
Sistema Elétrico de Potência. 
 
Em face dos atrasos na construção das linhas de transmissão de responsabilidade da 
Chesf, as Centrais Eólicas ficam impedidas de prover energia ao SIN, mas, em função 
de previsão nos Contratos de Venda de Energia, passam a fazer jus, a partir do início do 
período de suprimento, aos valores da receita fixa, remunerados pelos valores pagos 
pelos cidadãos usuários do sistema, a título de encargos de energia de reserva (EER). 
 
Tal fato tem sido objeto de veiculação na mídia escrita e falada (televisão e internet), em 
2013 e no início de 2014, o que representa prejuízos para a Chesf em termos de imagem 
perante a sociedade e seus acionistas. 
 
Ademais, nos contratos de outorga de concessão dos serviços de transmissão, 
celebrados entre a Chesf e a ANEEL após a realização dos respectivos leilões, consta 
previsão da remuneração da concessionária, sob a forma de RAP (Receita Anual 
Permitida). Considerando os atrasos na conclusão dessas instalações de transmissão, a 
Companhia vem perdendo valores a título de RAP, a partir do término dos prazos 
fixados pela ANEEL. 
 
Em síntese, são elencados no quadro a seguir os empreendimentos de transmissão 
associados a Centrais Geradoras Eólicas, adjudicadas à Chesf nos leilões da ANEEL 
realizados nos últimos anos, com seus principais gargalos com relação à sua execução: 
 



 

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

10 

Empreendi
mento 

Data de emissão da 
LP 

Data de 
emissão da 

LI 

Atraso 
segundo 
CMET 

Etapa/Fase Motivos dos 
atrasos  

Receita 
Anual 

Permitida - 
RAP 

LT Irecê – 
Morro do 
Chapéu 

10/01/2013 

Ainda não 
ocorreu, 
apesar de ter 
sido solicitada 
em 
07/05/2013. 
Inclusive 
faltam 
também ASV 
e autorização 
do IPHAN. 

18 meses 
 

Estudos 
ambientais. 

Atraso na análise 
dos processos no 
órgão ambiental. 

2.459.009,20 

LT Sobral 
III – Acaraú 
II C2 

01/02/2012 11/07/2012 28 meses 

Ordem de 
Início de 
Serviços 
expedida pela 
Chesf em 
31/01/2014. 
Em execução 
os serviços de 
gestão 
fundiária e 
projeto 
executivo. 

Gestão fundiária 
não se encontra em 
ritmo satisfatório 
pela contratada, 
além do grande 
número de 
minifúndios para 
terem sua situação 
regularizada quanto 
à liberação da faixa 
de servidão da linha 
de transmissão. 

4.364.013,44 

LT Igaporã 
– Bom Jesus 
da Lapa II 

29/05/2012 29/11/2012 21 meses 
Em 
construção. 

Ritmo lento dos 
serviços pela 
contratada, não 
tendo sido ainda 
iniciados os 
serviços de 
lançamento de 
cabos para-raios e 
condutores. 

4.190.000,00 

LT Paraíso 
– Lagoa 
Nova 

24/01/2013 
Ainda não foi 
expedida pelo 
INEMA/RN 

12 meses 

Liberação 
fundiária da 
faixa de 
servidão e 
projeto 
executivo. 
 

Dificuldades para 
emissão das DUP 
(Declarações de 
utilidade Pública) 
pela ANEEL. 

5.096.664,23 

Seccioname
nto LT 
Piripiri – 
Sobral II C1 

24/01/2013 
Ainda não foi 
expedida pelo 
INEMA/RN 

18 meses 

Liberação 
fundiária da 
faixa de 
servidão e 
projeto 
executivo. 
 

Demora de análise 
dos processos pelos 
órgãos ambientais. 

2.236.072,74 

LT Russas 
II – 
Banabuiú 
C2 

Não foi ainda 
emitida licença 
prévia (LP). O 
Comitê de 
Monitoramento do 
Empreendimento de 
Transmissão -  
CMET, em seu 
último relatório, 
entende que deve 
haver uma atuação 
mais incisiva junto à 
SEMACE. Última 
previsão era para 
28/02/14. 
 

Não se aplica, 
pois ainda não 
foi emitida a 
LP. 

14 meses 
Estudos 
ambientais de 
viabilidade. 

No momento, 
aguarda-se a 
resposta do órgão 
ambiental do Ceará-
CE no que se refere 
ao Relatório 
Ambiental 
Simplificado – 
RAS. 
 
Projeto executivo 
em andamento. 

5.894.937,55 

LT Touros – 
Ceará 
Mirim, 

17/06/2013 
Ainda não foi 
emitida a LI 
pelo 

13 meses 
Acompanham
ento das 
condicionante

Dificuldades para 
liberação de faixa 
de servidão. 

2.709.204,57 
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circuito 
simples 

IDEMA/RN, 
embora o 
protocolo do 
respectivo 
processo 
ocorreu em 
19/11/2013. 

s ambientais 
da LP. 
 
 

Demora na emissão 
da DUP pela 
ANEEL. 
Aguardando 
emissão da LI. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LT Mossoró 
IV – 
Mossoró II, 
circuito 
simples 

24/05/2013 

LI ainda não 
emitida, bem 
como ASV. 
Processo 
protocolado 
em 
28/11/2013. 
 

13 meses 

Liberação 
fundiária da 
faixa de 
servidão. 

Dificuldades para 
negociar com os 
proprietários. 
Indisponibilidade de 
pessoal. 

3.511.321,88 

Total (R$) 30.461.223,61 

 

Urge observar que todos os atrasos, em relação aos prazos fixados pela ANEEL nos 
contratos de concessão de serviços de transmissão, já superam os doze meses. Isso 
significa que, no mínimo, a Chesf já deixou de apropriar como receita operacional, a 
título de RAP, R$ 30.461.223,61. 
 
O presente trabalho teve por objetivo identificar as causas dos atrasos na entrega das 
linhas de transmissão associadas aos empreendimentos de geração eólica (ICG’s), bem 
como efetuar tentativa de quantificar os valores dos prejuízos para os usuários, em 
função dos montantes percebidos pelas empresas dos consórcios vendedores de energia 
eólica, e considerando que a energia equivalente não pode ser efetivamente entregue ao 
Sistema Interligado Nacional – SIN, dada a ausência de rede básica de transmissão e 
instalações de interesse exclusivo das centrais de geração. 
 
Por fim, foram verificadas as autuações da ANEEL ocorridas nos últimos anos, 
sobretudo com relação aos empreendimentos em implantação, que em face de seus 
atrasos foi dado ensejo à imputação de penalidades pecuniárias. Buscou-se levantar os 
valores das multas nos últimos dois anos, a identificação de suas causas, e as 
providências da Chesf, adotadas nas esferas administrativa e cível, em especial as ações 
de repetição de indébito. 
 
 
Gestão do licenciamento ambiental dos empreendimentos de transmissão em 
implantação. 
 
Em análise aos processos de assessoria e consultoria tendo em vista o licenciamento 
ambiental dos empreendimentos de transmissão, por cuja implantação a Chesf é 
responsável, em face de ter sido a mesma vencedora nos leilões da Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL, entre os exercícios de 2009 e 2012, foi verificada a 
ocorrência de problemas com potencial de comprometer o cumprimento dos prazos 
fixados nos contratos de concessão dos serviços de transmissão de energia elétrica, com 
prejuízos potenciais e concretos em termos de penalidades pecuniárias imputadas pela 
Agência Reguladora do Setor, bem como pelas receitas não realizadas em face da 
impossibilidade de exploração dos serviços de transmissão de energia. 
 
Algumas dessas ocorrências podem ser imputadas à atuação do próprio empreendedor, 
seja quando exerce suas competências diretamente através de seus agentes 
(administradores, fiscais, assessores jurídicos, gestores ambientais, dentre outros), seja 
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quando é representado e assessorado pela empresa contratada para promover as 
condições sem as quais não é possível obter dos órgãos competentes as licenças e 
autorizações necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos destinados à construção das 
instalações de transmissão. 
 
A Unidade Técnica responsável pelo gerenciamento dos processos de trabalho voltados 
ao licenciamento ambiental dos empreendimentos de transmissão de energia é a Divisão 
de Meio Ambiente de Transmissão – DEMT, à qual compete, dentre outras atribuições, 
coordenar e elaborar estudos ambientais (Estudo de Impacto Ambiental - EIA, Relatório 
de Impacto Ambiental - RIMA, - Relatório Ambiental Simplificado - RAS, Plano 
Básico Ambiental - PBA, Relatório de Controle Ambiental - RCA, Estudo de 
Viabilidade Ambiental - EVA, Estudo Ambiental - EA e outros), bem como obter, 
renovar e regularizar o Licenciamento Ambiental dos empreendimentos de transmissão.  
 
Especificamente com relação às atribuições de elaboração de estudos ambientais, a 
DEMT atua através de empresas de consultoria especialmente contratadas para essa 
finalidade, restando à Chesf a coordenação dos atos de gestão necessários ao 
licenciamento dos empreendimentos em implantação, dentre os quais se destacam a 
análise e validação dos produtos entregues pela consultoria (PBA, RCE, Relatórios de 
execução dos planos ambientais, etc.), bem como as tratativas e reuniões com órgãos de 
meio ambiente dos estados e da União (IBAMA, INEMA/BA, SEMACE/CE, 
IDEMA/RN e outros). 
 
Os processos de consultoria para licenciamento ambiental, selecionados para exame, 
contemplam, em sua maioria, as instalações de transmissão de rede básica e aquelas 
associadas a empreendimentos de geração de energia por fontes alternativas, 
denominadas, na documentação técnica dos leilões da ANEEL, “instalações de 
transmissão de Interesse Exclusivo das Centrais de Geração por Conexão 
Compartilhada – ICG”. Dito de outro modo, estas consistem em linhas de transmissão, 
subestações e transformadores destinados à interligação de empreendimentos de geração 
de energia proveniente dos ventos (eólica) ou biomassa, com a Rede de Transmissão já 
existente (Sistema Interligado Nacional – SIN). 
 
A seguir apresenta-se o elenco de processos selecionados para exame, tendo sido 
também adotado o critério da materialidade para sua determinação: 
 

Linha de 
transmissão 

Contrato Vigência Valor (R$) Contratada 

Sobradinho – Casa 
Nova 

92.2010.6290.00 12/09/2013 1.016.730,00 
MRS Estudos 

Ambientais Ltda. 

Sobral III – Acaraú 
II 92.2011.0510.00 17/11/2013 987.499,98 

Consplan – 
Consultoria e 

Planejamento Ltda. 

Bom Jesus da Lapa 
II - Igaporã 92.2011.0560.00 22/11/2013 1.159.998,95 

Consplan – 
Consultoria e 

Planejamento Ltda. 

Morro do Chapéu – 
Irecê 92.2011.5620.00 25/02/2014 1.573.325,32 

Floram – 
Engenharia e Meio 

Ambiente Ltda. 
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Paraíso – Lagoa 
Nova 92.2011.5810.00 16/03/2014 1.645.000,00 

Biodinâmica – 
Engenharia e Meio 

Ambiente Ltda. 

Camaçari IV – 
Sapeaçu, Circuito 
Simples, em 500 
KV 92.2012.0970.00 04/06/2014 1.472.211,86 

Floram – 
Engenharia e Meio 

Ambiente 
Sapeaçu – Santo 
Antônio de Jesus 

Russas – Banabuiu 
C2, CS, em 230 KV 

90.2012.3160.00 06/05/2014 1.945.417,22 
JGP – Consultoria e 
Participações Ltda. 

Mossoró II – 
Mossoró IV, CS, em 
230 KV 

Ceará Mirim II – 
Touros, CS, em 230 
KV 

Funil - Itapebi 92.2012.6090.00 01/12/2015 1.297.883,43 
Consplan – 

Consultoria e 
Planejamento Ltda. 

Paraíso – Açú II C3, 
Açu – Mossoró C2, 
Extremoz II – João 
Câmara e 
Seccionamento nas 
subestações de 
Extremoz e João 
Câmara 

92.2011.0550.00 28/03/2014 2.258.815,76 
Biodinâmica 

Engenharia e Meio 
Ambiente Ltda. 

 
 
Da análise das pastas de administração dos referidos contratos foi possível identificar as 
seguintes inconsistências: 
 
a) Definição de marcos de faturamento cujos serviços associados aos respectivos 
produtos não se encerram antes do início da construção dos empreendimentos, ao 
contrário, o monitoramento de sua efetiva realização deve continuar até a entrada em 
operação das instalações de transmissão; 
 
b) Apresentação de produtos já disponíveis sob a forma de documentos eletrônicos nas 
páginas dos órgãos de licenciamento ambiental estaduais na internet; 
 
c) Morosidade das empresas de consultoria na adoção de medidas com vistas à reunião 
dos documentos e informações necessários à formalização dos pedidos de licença e de 
autorizações junto aos órgãos ambientais competentes, com atrasos significativos nos 
cronogramas de implantação das instalações de transmissão fixados pela ANEEL; 
 
d) Atuação deficiente dos fiscais dos contratos celebrados com as empresas de 
consultoria, no sentido de promover uma gestão mais eficiente das mesmas sobre os 
prazos de resposta dos órgãos competentes aos pedidos de licenciamento ambiental, 
autorizações ambientais (como Autorização para Supressão da Vegetação – ASV) e 
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autorizações para estudos de cunho arqueológico (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN). 
 
e) Atrasos na análise dos pedidos de licenciamento e autorizações ambientais por parte 
dos órgãos de meio ambiente estaduais, os quais, normalmente, ultrapassam os prazos 
máximos determinados pelas respectivas legislações de seus entes, bem como os limites 
temporais fixados pela legislação federal, a exemplo das disposições da Resolução 
CONAMA nº 237, de 19/12/1997; 
 
f) Remuneração das empresas por produtos sob a forma “pro rata tempore”, ou seja, 
realizando pagamentos em valores idênticos a cada mês, sem levar em consideração os 
esforços empreendidos em termos de recursos materiais e humanos, e a complexidade 
para sua elaboração. 
 
g) Quantitativo excessivo de exigências por parte de órgãos como o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, bem como a complexidade dos 
estudos a serem realizados, a exemplo dos programas de resgate arqueológico, que deve 
ter um arqueólogo indicado pelo órgão acompanhando os trabalhos de escavações de 
todas as torres ao longo dos traçados das linhas de transmissão. O tempo demandado 
para a construção dos empreendimentos de transmissão costuma ser assaz superior ao 
previsto nos contratos de concessão, sobretudo em função da forma de atuação desses 
órgãos. 
 
 
Demanda judicial acerca da habilitação da Chesf no Leilão de Fontes Alternativas de 
Energia - LFA 2010, com riscos para a concessão do empreendimento de Geração 
Eólica de Casa Nova. 
 
O Programa de Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica de Casa Nova – 
BA, de 180 MW, tem por objetivo principal aproveitar o potencial de geração de 
energia na Região Nordeste, a partir da dinâmica dos ventos, uma das fontes alternativas 
existentes. A Chesf foi adjudicatária do empreendimento no Leilão de Fontes 
Alternativas de 2010 (LFA 2010). 
 
Em termos de execução orçamentária, o quadro a seguir pode resumir o nível de 
execução do Programa/Ação no exercício de 2013: 
 
 

Execução orçamentária e financeira Execução física 
Dotação Inicial Dotação Final Valor 

Realizado 
Unidade de 

medida 
Previsto Reprogramado Realizado 

339.209.433,00 339.209.433,00 244.840.537,00 Parque 
Implantado 

66% 66% 49% 

  
 
Nessa esteira, em virtude de demanda judicial em curso, envolvendo a questão da 
habilitação da Chesf no Leilão de Fontes Alternativas de Energia – LFA 2010, acerca 
do empreendimento eólico de Casa Nova/BA, há riscos de a Companhia não ter 
reconhecido o direito de vender energia no ambiente regulado, o que coloca em xeque 
todos os investimentos até agora aportados para construção e operação da Central Eólica 
em comento. 
 
A seguir são enumerados os fatos mais relevantes em torno da referida lide. 
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Em 10/08/2010, a Chesf impetrou Mandado de Segurança com pedido de deferimento 
liminar, junto à Justiça Federal no Rio de Janeiro – RJ, contra ato de autoridade da 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE, tendo em vista assegurar a participação da 
Companhia no Leilão de Fontes Alternativas – LFA, e impedir sua inabilitação do 
certame. 
 
Segundo a petição inicial, protocolada sob o nº SJRJ – 2010.51.01.490189-7, a EPE 
teria questionado o alcance da licença ambiental prévia apresentada pela Chesf, a qual 
fora emitida pelo IMA/BA, órgão competente na esfera estadual, uma vez que a 
autorização expedida tinha caráter precário, por 120 dias, no sentido de o empreendedor 
buscar elementos para efetuar os estudos que iriam ser objeto de apreciação do órgão 
competente, para emissão da licença definitiva. 
 
A Chesf aduziu à argumentação exposta, também, o fato de que o prazo para 
manifestação definitiva do órgão ambiental dar-se-ia em 04/09/2010, data posterior à 
realização do Leilão, em virtude de o requerimento de licença ter sido protocolado no 
IMA/BA em 04/03/2010, considerando o interstício máximo de seis meses que tem a 
autoridade para emissão da licença de localização (LL ou LP). Ora, mesmo se o 
protocolo tivesse ocorrido em 04/02/2010, data de publicação da Portaria MME nº 
55/2010, contendo as regras de participação no Leilão de Fontes Alternativas - LFA 
2010, não haveria tempo hábil para a emissão da referida licença, caso o órgão utilizasse 
o prazo máximo que lhe é permitido pela legislação estadual e federal. 
 
A liminar foi deferida em 11/08/2010, pela Juíza Federal Substituta da 4ª Vara de 
Execução Fiscal, suspendendo os efeitos da decisão dada pela EPE no sentido de 
inabilitar a Chesf do certame de Fontes Alternativas. Urge ressaltar que a habilitação da 
Chesf implicou em a mesma sagrar-se vencedora do referido Leilão, bem como iniciar 
os procedimentos operacionais para construção do Parque Eólico de Casa Nova/BA. 
Ressalte-se que foi imposta, pelo juízo que a concedeu, determinação à Chesf no sentido 
de que a licença ambiental definitiva fosse providenciada até o primeiro dia útil 
subsequente ao término dos seis meses de que dispõe o IMA/BA para concessão da 
licença, tomando por base o protocolo de 04/03/2010.   
 
Em sequência, foi denegada a segurança, em 18/02/2011, pela Juíza Federal Titular do 
TRF 2ª Região, tendo por argumento a interpretação dos dispositivos da legislação 
baiana a respeito do licenciamento ambiental prévio, e considerando que a Chesf não 
possuía tais documentos exigidos pela EPE para efeito de habilitação, tendo sido 
julgado que a Chesf não poderia afirmar ser o seu direito líquido e certo. 
 
No Recurso de Apelação da Chesf, conforme petição ao Juiz da 23ª Vara Federal do Rio 
de Janeiro – RJ, referente ao Processo nº 2010.51.01.490189-7, a Companhia 
apresentou argumentos com o fito de evidenciar, em face das consequências trazidas 
pelo deferimento da liminar à época, com a habilitação e adjudicação do objeto do 
Leilão à Chesf, conforme excertos a seguir em destaque: 
 
“(...) 
 
Tendo sido sagrada vencedora do Leilão, naturalmente a ora recorrente deu início a 
todos os procedimentos necessários para a construção do Parque Eólico de Casa Nova, 
uma vez que a energia gerada pelo parque deverá estar à disposição do Setor Elétrico 
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a partir de 1º de janeiro de 2013, conforme consta no Edital ínsito aos autos (fls 
112/130). 
 
Seguindo-se à vitória no Leilão, se processou a homologação da habilitação e também 
a adjudicação do objeto do mesmo, sem qualquer ressalva. Ato contínuo, a recorrente 
encaminhou pleito de crédito extraordinário na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 
2010, no valor de 80 milhões, que foi devidamente aprovado, através da Medida 
Provisória nº 515, de 28.12.2010, e que já ensejou o desembolso inicial na ordem de R$ 
27 milhões, ainda em 2010 (DOC. Nº 05). Em termos contratuais, já foram celebrados e 
assinados contratos que representam 98,3% dos custos para implantação do 
empreendimento, o que representa o montante de R$ 677.399.323,02. 
 
(...) 
 
Não sendo entregue o empreendimento até 1º de janeiro de 2013, haverá a necessidade 
de a recorrente contratar, para suprimento de energia que deixaria de ser produzida, a 
energia proveniente de fontes poluentes e mais danosas, tais como usinas termelétricas 
e nucleares.” 
 
Assim sendo, no referido Recurso de Apelação, pretendeu-se a reforma da sentença 
recorrida, em virtude da perda do objeto da ação mandamental, uma vez que houve a 
habilitação da Companhia e a homologação do leilão pela autoridade competente. Não 
haveria sentido, portanto, arguir acerca da legalidade na habilitação da Chesf no LFA 
2010 após a ANEEL ter homologado o certame e autorizado a Companhia a iniciar a 
realização dos investimentos pretendidos na infraestrutura em energia de fontes 
alternativas, quiçá após a aprovação de crédito extraordinário, pela Presidência da 
República, através do instrumento da Medida Provisória.  
 
Na primeira oportunidade, não foi conhecido o referido recurso de apelação pelos 
membros da Oitava Turma Especializada do Tribunal, que proferiu Acórdão em 
16/11/2011, tendo sido, entretanto, acolhida em parte manifestação da recorrente no 
sentido de que restaria configurada “a carência da ação mandamental em função da 
perda superveniente do objeto, o que se deu em virtude da homologação e da 
adjudicação do objeto do leilão.” Importante ressaltar opinião do Ministério Público 
Federal, ao se manifestar pela extinção do processo sem resolução de mérito, em face da 
perda superveniente do interesse de agir, nos moldes do art. 267, VI, do Código de 
Processo Civil (CPC).  
 
Já em sede de recurso especial, o qual foi conhecido e provido pelo Superior Tribunal 
de Justiça – STJ, em 05/03/2013, decidiu-se que os efeitos da sentença ainda 
permaneceriam para a Chesf até que o juízo “a quo”, no caso o Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF 2ª), prosseguisse no julgamento do recurso de apelação. 
 
Assim sendo, os autos foram restituídos ao juízo de origem para que a Apelação fosse 
submetida a julgamento. No voto da Ministra Relatora do feito, pode ser destacado o 
seguinte: 
 
“(...) 
 
Em 02/09/2010, dentro do prazo estipulado pela liminar, a Impetrante junta aos autos 
mais duas Portarias expedidas pelo Instituto do Meio Ambiente/BA: a Portaria nº 
13.414, de 01.09.2010 – que cancela a licença precária de localização concedida pela 
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Portaria nº 13.273, de 03.08.2010 – e a Portaria nº 13.415, de 01.09.2010, cujo art. 2º 
contém o seguinte teor: 
 
“Art. 2º A presente licença é concedida em caráter precário, produzindo efeitos legais 
necessários à habilitação da CHESF em Leilões de Contratação de Energia 
provenientes de Fontes Alternativas e/ou Energia de Reserva do Empreendimento.” 
(grifos nossos) 
 
(...) 
 
...revela que tanto a ANEEL quanto a Diretoria de Outorgas de Concessões, 
Permissões e Autorizações do Ministério das Minas e Energia, não obstante a questão 
envolvendo a apresentação da licença ambiental definitiva, recomendaram a outorga 
do empreendimento EOL Casa Nova. Dos dois últimos documentos, extraem-se os 
seguintes excertos: 
 
Em atenção ao Ofício nº 006/2011 – DOC/SPE-MME, protocolado na ANEEL em 04 de 
fevereiro de 2011, informamos que, após discutirmos o assunto com a Procuradoria – 
Geral da ANEEL, entendemos que, atualmente, não existe óbice à outorga de 
Autorização para a EOL Casa Nova. (grifos nossos) 
 
2. Nesse sentido, cabe esclarecer que nosso entendimento fundamenta-se no fato de que 
a EOL Casa Nova participou do Leilão nº 07/2010 (Fontes Alternativas) de forma legal 
uma vez que na ocasião sua realização, embora a usina não possuísse habilitação 
técnica concedida pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), possuía Liminar que 
suspendeu os efeitos do ato que indeferiu a habilitação técnica. 
 
(...) 
 
11. Acatando a Decisão Liminar expedida pela Exma. Juíza Federal Natália Tupper 
dos Santos, a Comissão Especial de Licitação da ANEEL (CEL) autorizou a inscrição 
da EOL Casa Nova no Leilão nº 07/2010 (LFA). A usina participou do certame e obteve 
sucesso ao ofertar 61,4 MW médios de energia (614 lotes), no Produto Disponibilidade, 
ao valor de R$ 131,5/MWh. 
 
12. Em atenção às regras do Edital do Leilão nº 07/2010, a Adjudicada (26/10/2010), e 
realizou o devido aporte da Garantia de Fiel Cumprimento (em 18/11/2010), de modo 
que em 6 de janeiro de 2011, a CEL encaminhou o presente Processo ao Ministério 
de Minas e Energia (MME) para providências relativas à emissão da outorga de 
Autorização para a EOL Casa Nova. (grifos nossos) 
 
13. Nesse ínterim, a CHESF apresentou ao MME a Licença de Localização definitiva 
para a EOL Casa Nova emitida em 17 de dezembro de 2010 pelo Conselho Estadual de 
Meio Ambiente – CEPRAM (BA). Considerando a data da Licença Ambiental da usina, 
o MME remeteu o presente processo à ANEEL, para complementações acerca da 
decisão judicial proferida liminarmente. 
 
(...) 
 
19. Sendo que o motivo da inabilitação técnica da EOL Casa Nova reúne todas as 
condições necessárias à obtenção da outorga de Autorização. 
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(...) 
 
Por derradeiro, também se apresentam relevantes os fundamentos constantes no 
parecer do Ministério Público Federal, da lavra da ilustre Procuradora Regional da 
República Drª Denise Lorena Duque Estrada, às fls. 911/914, a saber: 
 
(...) 
 
Posteriormente, obteve a impetrante a Licença de Localização Definitiva, através da 
Resolução nº 4.154, do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEPRAM, de 
17/12/2010 (fls. 500/502), licença esta que foi expedida quando em vigor a medida 
liminar que assegurou a participação da impetrante na licitação, pelo que não se 
afigura razoável a denegação da segurança, com a invalidação de todo o 
procedimento licitatório e dos diversos contratos firmados em decorrência da 
contratação da impetrante para a construção do Parque Eólico da Casa Nova, por 
não estar em consonância com o princípio da razoabilidade e alteração de situação 
consolidada, quando em vigor decisão judicial que assegurou a impetrante participar e 
vencer a licitação, (fl. 814) cujo empreendimento deverá ser concluído até janeiro de 
2013, conforme item 1.1.2 do edital (fl. 130)”. 
 
Dessa forma, a Ministra Relatora entendeu ser possível a hipótese excepcional de 
relativização dos princípios do formalismo e da igualdade, em favor de outros, quais 
sejam, o postulado da adjudicação compulsória e o do julgamento objetivo, “sob pena 
de se incorrer em risco de causar prejuízos ao erário público, salientando-se que, 
passados quase três anos da homologação do resultado, não há qualquer notícia de 
impugnação do resultado por outro licitante.”  
 
Enfim, longe de se tratar esse feito de paradigma para as lides que envolvam questões 
concernentes à habilitação de empresas em licitação pública, importa, 
excepcionalmente, reformar a sentença que denegou a segurança, tendo em vista a 
não configuração de prejuízo para a Administração e para as partes licitantes. (grifos 
nossos) 
 
Entretanto, o voto a que se fez referência acima foi vencido ao final, por maioria 
simples, tendo sido alegado, pelos desembargadores que não acompanharam o voto da 
relatora, que a exigência de apresentação da licença ambiental constituía-se apenas no 
cumprimento dos requisitos legais, e que o direito líquido e certo amparável pela via 
mandamental teria de resultar de fato certo, capaz de ser comprovado de plano, o que 
não condizia com a realidade. Dessa forma, o recurso da Chesf, sob a forma de 
apelação, não foi provido.   
##/Fato## 

 
 
2.4 Avaliação do CGU/PAD 

Através da leitura do Relatório de Gestão da Entidade, referente ao exercício de 2013, 
foi possível verificar o nível de evolução no processo de adesão e implantação do 
sistema CGUPAD, bem como de unidade de correição no âmbito da Chesf. 
 
No exercício de 2012, conforme relatado pela Entidade quando da avaliação da gestão 
daquele ano, não havia demanda que justificasse a estruturação de órgão de correição no 
âmbito interno, uma vez que apenas duas sindicâncias administrativas haviam sido 
instauradas. 
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Malgrado esse fato, a Chesf veio a manifestar interesse na implantação do sistema de 
Gestão de Processos Disciplinares – CGU-PAD, conforme atesta e CE-PR 183/2013, de 
27/5/2013. Através dessa correspondência foram solicitadas orientações segundo as 
quais fosse possível promover a implantação e utilização efetiva do novo sistema. 
 
No Relatório de Gestão da Entidade, referente ao exercício de 2013, foi possível 
visualizar as etapas seguintes nesse processo, conforme segue: 
 
“Posteriormente, em atendimento à orientação contida no Relatório de Inspeção 
Correcional, recebido pelo Ofício nº 32.564/2013/CORIN/CRG/CGU-PR, de 
24/10/2013, que tratou, dentre outros assuntos, da implantação do Sistema CGU-PAD 
na Chesf, foi ratificada a indicação do empregado previamente informado em nossa 
Correspondência CE-PR-183/2013 para Coordenador-Adjunto, e informado qual 
empregado desempenharia a função de Usuário- Administrador do referido sistema na 
Chesf. 
 
O acesso ao Sistema CGU-PAD foi concedido apenas em 13/01/2014 com o envio da 
senha de acesso ao Administrador.” 
  
##/Fato## 

 
 
2.5 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

Os questionamentos de auditoria propostos pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
que se pretende responder são os seguintes: 
 
Os processos licitatórios realizados na gestão 2013 foram regulares? As contratações e 
aquisições feitas por inexigibilidade de licitação foram regulares? As contratações e 
aquisições feitas por dispensa de licitação foram regulares? Estão definidos em 
normativos internos os responsáveis pela gestão de compras e contratações? Os 
controles internos administrativos relacionados aos processos de contratações e 
aquisições feitas por dispensa e inexigibilidade são suficientes? 
 
Com vistas à obtenção de respostas aos questionamentos de auditoria, a equipe 
procedeu à análise de processos de licitação, inclusive de dispensa e de inexigibilidade, 
a partir de amostras definidas com base, sobretudo, no critério da materialidade, de 
forma a aproximar as conclusões sobre o conteúdo examinado do que se espera da 
realidade correspondente ao universo dos processos existentes para o exercício de 2013. 
 
Apesar do pequeno quantitativo de processos analisados, é possível verificar das 
informações constantes dos quadros a seguir que a representatividade da amostra, em 
termos de valores financeiros, perfaz 15,23% do montante das aquisições nas 
modalidades Tomada de Preços, Pregão, Registro de Preços, Convite e Concorrência 
Nacional.  
 
Nesse particular, somente o processo de contratação, executado na modalidade 
Concorrência Nacional (CN 1.92.2013.0760), referente à obra de construção das Linhas 
de Transmissão - LT Eunápolis/Teixeira de Freitas, circuitos C1 e C2, bem como de 
serviços de elaboração do projeto executivo como construído, representa dispêndios de 
R$ 58.995.000,00 (cinqüenta e oito milhões e novecentos e noventa e cinco mil reais), a 



 

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

20 

se realizarem a partir do momento em que tiverem sido expedidas as licenças 
ambientais prévia e de instalação para o empreendimento. 
 
As análises dos processos licitatórios escolhidos como amostra, sobretudo aqueles das 
modalidades Pregão e Concorrência Nacional, tiveram por objetivo testar a existência 
de cláusulas restritivas à competitividade dos certames, nos respectivos editais, hipótese 
que, após exame dos documentos das citadas pastas, não restou configurada.  
 
Nos pregões realizados, todos do tipo eletrônico, a exemplo do PGE 1.90.2012.7710, 
tendo em vista a aquisição de cabos elétricos de potência, também não foi verificada, na 
atuação do pregoeiro, qualquer decisão que violasse as regras editalícias, no que se 
refere à operacionalização da etapa de lances e o recebimento e processamento dos 
recursos. 
 
Verificou-se, entretanto, que na maior parte dos pregões analisados a etapa competitiva 
restringiu-se à apresentação das propostas iniciais, de modo que restou frustrada a 
competitividade pretendida com a etapa de lances no sistema eletrônico do Banco do 
Brasil S/A, utilizado pela Chesf. Não raro, as propostas iniciais, com pretensão de serem 
já os preços da contratação, sequer se aproximam do preço estimado pela 
Administração. 
 
Esse é o quadro representativo das aquisições realizadas por meio das diversas 
modalidades definidas na legislação, principalmente nas Leis nº 8.666/93 e nº 
10.520/2002, e Decretos nº 3.555/2000 e nº 5.450/2005.  
 
Quadro 1 – Processos licitatórios do exercício de 2013 – Orçamento de Investimentos 
 

Descrição Quantidade de processos Valor envolvido 

Processos licitatórios 310 614.620.292,54 

Processos Avaliados 4 93.640.501,65 

Processos em que foi detectada 
alguma desconformidade 

0 0,00 

 
 
No tocante aos processos relativos à contratação direta de prestadores de serviços de 
engenharia, com destaque para aqueles destinados à construção de remanescente de 
obras de linhas de transmissão e substituição do sistema de automação da supervisão, 
comando e controle de subestações de 500 KV, os apontamentos da auditoria 
concentraram-se na tentativa de identificar as razões da demora em se deflagrar esses 
processos de aquisição, considerando a importância estratégica das instalações de 
transmissão para o Sistema Interligado Nacional - SIN. 
 
A seguir são expostos quadros com informações que sumarizam os valores envolvidos 
nos processos de contratação direta, seja por dispensa ou por inexigibilidade, bem como 
a representatividade das amostras selecionadas em relação ao universo existente.      
 
Quadro 2 – Processos de dispensa de licitação do exercício de 2013 – Orçamento de 
Investimentos 
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Descrição Quantidade de processos Valor envolvido 

Processos de dispensa 18 22.400.535,50 

Processos Avaliados 2 14.261.530,52 

Processos em que foi detectada 
alguma desconformidade 

0 0,00 

 
 
 
Conforme dito alhures, a análise dos procedimentos de aquisição direta, em princípio, 
teve como objetivo a verificação da legalidade, no que se refere aos cuidados mínimos 
que a Lei prescreve à Administração, tendo em vista assegurar, ainda que através de 
processos mais céleres, a contratação sob condições vantajosas. 
 
Quanto à existência de controles internos voltados a assegurar essa escolha, as análises 
empreendidas pela auditoria da CGU são suficientes para afirmar que os mesmos estão 
adequados aos objetivos propostos.  
 
Cite-se como exemplo o processo CD 1.90.2013.0280, para contratação de 
remanescente de obra da linha de transmissão Jardim II – Penedo, C1, que, após 
consultas a quatro empresas do mercado encontrou-se uma proposta de R$ 
15.488.000,00 (23,6% acima do orçamento de referência adotado pela Chesf). Nesse 
caso, procedeu-se a novo levantamento de quantidades necessárias para obra, tendo sido 
obtido novo preço estimado de R$ 12.015.754,12. 
 
Com base no novo preço de referência, foram realizadas novas consultas ao mercado, 
tendo sido obtida melhor proposta da empresa Procable de R$ 11.997.000,00. Sobre 
esse preço a Chesf ainda procedeu a uma rodada de negociações com a então futura 
contratada, que ofertou desconto de 1%, portanto, o valor ofertado ficou em R$ 
11.877.030,00. 
 
Ademais, na contratação por dispensa CD 1.92.2013.1470, formalizada tendo em vista a 
construção de estradas e macrodrenagem nas áreas do Projeto Jusante, utilizou-se como 
parâmetro para definição do preço do remanescente das obras civis em questão o valor 
original do Contrato de Empreitada CTNI 92.2010.1560.00, firmado em 17/1/2011 e, 
como tais, os respectivos preços unitários dos serviços pendentes em virtude da 
paralisação definitiva. 
 
Assim sendo, passou-se ao exame das causas que originaram a necessidade de tais 
contratações diretas, passando-se a questionar a Entidade sobre a atuação da fiscalização 
na execução dos contratos anteriormente em voga e acerca da oportunidade e 
conveniência de determinadas decisões.  
 
Buscou-se, portanto, identificar possíveis ocorrências de omissões da Administração em 
pontos cruciais da execução do liame anterior em que caberia à Chesf uma atuação no 
sentido de minimizar os efeitos do mau desempenho da contratada, antecipando 
providências corretivas. Evidenciou-se, em geral, atuação tempestiva da fiscalização 
principalmente através de reuniões periódicas com as contratadas, como ocorreu no caso 
no remanescente de obra da LT Jardim – Penedo II, primeiro circuito, tendo sido os 
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atrasos na execução do antigo contrato causados por acontecimentos alheios à 
Administração. Ainda sobre esse objeto, relacionado à CD 92.2013.0280.00, dentre os 
motivos dos atrasos no cronograma de execução proposto pela empresa contratada para 
executar os serviços de engenharia pendentes destaca-se a negativa da empresa 
anteriormente contratada em devolver os materiais cedidos pela Chesf para aplicação na 
LT 230 KV Jardim – Penedo II, C1. 
 
 
 
Quadro 3 – Processos de inexigibilidade do exercício de 2013 – Orçamento de 
Investimentos 

 
Descrição Quantidade de processos Valor envolvido 

Processos de inexigibilidade 11 7.110.723,35 

Processos Avaliados 2 3.576.039,72 

Processos em que foi detectada 
alguma desconformidade 

0 0,00 

 

Há que se ressaltar, ainda, que os trabalhos de acompanhamento da gestão realizados 
em 2013 (OS3), resultantes de demandas construídas a partir do acompanhamento 
permanente de gastos – APG, concentraram-se na execução de contratos, tendo em vista 
avaliar aspectos da gestão em duas vertentes:  
 
a) avaliação da regularidade da gestão dos contratos de prestação de serviços de 
consultoria especializada em estudos com vistas à obtenção do licenciamento ambiental 
dos empreendimentos de transmissão de energia elétrica em implantação, contemplando 
ainda questionamentos acerca da adequação da estrutura de trabalho da Divisão de Meio 
Ambiente de Transmissão - DEMT; 
 
b) avaliação da gestão da construção dos empreendimentos de transmissão que já 
tiveram expedida a licença de instalação – LI, com foco no cumprimento do cronograma 
avençado, bem como na identificação das possíveis causas para o insucesso naquele 
desiderato. 
 
Ademais, os trabalhos de acompanhamento tiveram por escopo avaliar a regularidade da 
gestão da Central de Geração Eólica de Casa Nova/BA, por cuja implantação a Chesf é 
responsável direta, na qualidade de empreendedor, uma vez que se sagrou vencedora do 
Leilão de Fontes Alternativas de Energia – LFA 2010, realizada pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL.  
 
Nesse diapasão, os trabalhos tiveram por foco o Contrato CTNI 90.2010.9080.00, no 
valor de R$ 645.080.639,85, tendo em vista sua materialidade no que se refere aos 
serviços de engenharia de responsabilidade do Consórcio (terraplenagem, fundações e 
aerogeradores). A construção e montagem das torres de concreto e turbinas eólicas são 
os objetivos que mais demandam recursos da Chesf na implantação do 
empreendimento.    
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Não menos importantes e dignos de nota foram os trabalhos de auditoria de 
acompanhamento da gestão 2012, decorrentes de demandas construídas a partir do 
acompanhamento permanente de gastos APG 2012, que somente foram deflagrados no 
final do primeiro trimestre de 2013. Esses trabalhos também contemplaram, em suas 
análises, parte dos atos afetos ao início do exercício de 2013. 
 
Os referidos trabalhos trataram dos seguintes temas: Pesquisa e Desenvolvimento; 
Contratos de Patrocínio, como parte da execução das políticas de comunicação da 
Chesf; Gerenciamento dos Contratos de Prestação de Serviços para funcionamento e 
manutenção do Hospital Nair Alves de Souza – HNAS, em Paulo Afonso/BA; e 
Acompanhamento e gestão das metas do Plano de Modernização das Instalações de 
Interesse Sistêmico - PMIS, com foco no cronograma de eventos de 2005 (sobretudo no 
que tange às instalações de 500 KV) e de 2008 (foco nos reforços e melhorias das 
instalações de 230 KV – subestações, linhas de transmissão e equipamentos associados), 
detalhados nos anexos das respectivas resoluções autorizativas da ANEEL. 
 
Considerando a proximidade dos cronogramas de trabalho dessas auditorias de 
acompanhamento com aqueles relacionados à avaliação da regularidade das contas do 
exercício de 2012, realizada entre junho e julho de 2013, para atendimento a demanda 
do Tribunal de Contas da União – TCU, não foi possível a incorporação, ao relatório de 
auditoria de contas, dos resultados dos citados exames, à exceção das constatações e 
informações obtidas quando da realização da Ordem de Serviço relativa ao PMIS (2005 
e 2008). 
 
Dessa forma, as recomendações decorrentes dos trabalhos realizados tiveram sua efetiva 
implementação acompanhada por meio do Plano de Providências Permanente – PPP 
para 2013, para as quais a Entidade, ao concordar com o conteúdo, assinou prazo para 
atendimento, indicando as respectivas providências. As medidas tomadas pela Chesf 
tendo em vista implementar os comandos insculpidos nas recomendações foram objeto 
de análise em registro específico deste Relatório (Análise da atuação da CGU no 
exercício).  
 
Boas práticas na gestão de compras e contratações 
 
Como boas práticas na gestão das aquisições no âmbito da Companhia há que se 
ressaltar alguns instrumentos de grande importância de que dispõe a Comissão de 
Licitação, especificamente no que se refere à habilitação e julgamento de propostas nos 
processos de Concorrência Nacional: 
 
a) previsão editalícia de critérios para aceitabilidade das propostas de preços. No caso 
da Chesf, o limite em relação ao preço unitário do orçamento básico atualizado é 15% 
acima, de maneira que, se identificado que algum preço de item da proposta vencedora 
tenha ultrapassado o limite de tolerância, a Comissão fará o mesmo retornar ao limite e 
o preço global será equalizado. 
 
Da mesma forma, admite-se para o preço global um limite até 7,5% além do valor 
integral do orçamento de referência da Chesf atualizado até a data de apresentação da 
proposta da vencedora do certame. Há evidências no processo analisado, qual seja, a CN 
1.92.2013.0760, de que os critérios tenham sido seguidos pela Comissão, de maneira 
que os preços unitários tiveram sua avaliação, item a item, realizada quanto à 
obediência ao limite estipulado no Edital respectivo. 
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b) nas licitações para execução de obras, inclusive construção de linhas de transmissão 
de energia elétrica, verificou-se a avaliação criteriosa da documentação de comprovação 
da capacidade técnica e experiência. É possível identificar, também em face do que já 
fora observado em processos aquisitivos de exercícios anteriores que, não raro, todas as 
participantes que apresentam documentos à comissão, em um primeiro momento, são 
inabilitadas por algum motivo, sendo às mesmas dada nova chance de efetuar as 
correções, com fulcro no parágrafo terceiro do art. 48 da Lei nº 8.666/93. Na 
Concorrência Nacional analisada pela equipe, relativamente ao exercício sob exame, 
verificou-se que a inabilitação inicial deu-se, dentre outros motivos, pela ausência de 
comprovação do acervo técnico de todos os profissionais apresentados como 
responsáveis técnicos pela obra pretendida. 
 
c) como ações voltadas ao fomento da sustentabilidade ambiental dos investimentos em 
infraestrutura de instalações de transmissão pela Chesf, bem como em face da legislação 
existente em matéria de meio ambiente para regulamentação de intervenções desse porte 
na área escolhida como de influência o empreendimento, mesmo nos processos de 
dispensa de licitação, a exemplo do que ocorreu na aquisição de código CD 
1.90.2013.0280, com relação ao remanescente de obra da LT Jardim II – Penedo, C1, há 
previsão de regras para execução de ações ambientais para construção da referida 
instalação, dentre a documentação técnica de suporte à contratação, no caso, a IT-DLT-
074 Rev.2. Tal norma data de julho de 2005. 
 
d) Outro instrumento de controle interno no processamento das aquisições, digno de 
nota em função de sua importância, é a busca constante da comissão de licitação por 
suporte das áreas técnica e financeira, sobretudo quando se trata de manifestar opinião 
quanto à adequação e suficiência do conteúdo da documentação apresentada pelas 
licitantes, no que se refere à habilitação técnica e qualificação econômico-financeira. A 
Comissão sempre efetua a avaliação do atendimento às especificações do Edital com 
base nas prévias apreciações da DF (Diretoria Financeira) e DE (Diretoria de 
Engenharia de Construção), quando o objeto é a construção de linha de transmissão de 
energia elétrica. 
 
Aquisições referentes ao Hospital Nair Alves de Souza – HNAS 
 
A contratação de Postos Médicos Hospitalares para o Hospital Nair Alves de Souza – 
HNAS, localizado no município de Paulo Afonso/BA, cuja gestão é de responsabilidade 
da Chesf, foi objeto de análise. Segue detalhamento dos processos avaliados: 

 
Quadro 4 – Processos de aquisições do exercício de 2013 – Referentes ao Hospital 
Nair Alves de Souza 

 
Processo (nº) Valor envolvido 

(R$) 

Dispensa de Licitação CD - 
1.92.2013.2030 (emergencial) 

5.429.776,62 

Pregão Eletrônico nº 
92.2013.2430. 

16.366.822,17 
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Os dados evidenciam que dois processos foram avaliados, cabendo acrescentar que não 
foram evidenciadas irregularidades/impropriedades na condução dos mesmos.  
##/Fato## 

 
 
2.6 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação 

Os exames na área de Gestão de Compras e Contratações na área de Tecnologia da 
Informação na Chesf limitou-se à avaliação dos processos de contratação das fábricas de 
software e de testes, tanto no que se refere à regularidade dos procedimentos 
aquisitivos, como da consistência dos controles existentes para a avaliação da qualidade 
e adequação dos produtos a eles associados. 
 
Os contratos de fábrica de software foram selecionados em função de sua materialidade, 
uma vez que perfazem R$ 4.475.060,00. Ademais, há que se ressaltar sua relevância 
para, através da busca por soluções tecnológicas, promover maior celeridade e 
eficiência nos procedimentos operacionais da Chesf.  
 
No quadro a seguir consta de forma sucinta sua identificação: 
 

Contrato Contratada Objeto Valor (R$) Vigência 
CTNI 

92.2013.1561.00 
Banksystem – Sistemas & 

Consultores Ltda. 
Fábrica de testes 1.880.000,00 12/09/2013 a 

12/02/2016 
CTNI 

92.2013.1560.00 
Synapsis Brasil Ltda. Fábrica de software  2.595.060,00 19/09/2013 a 

19/02/2016 

  
 
O Contrato CTNI 92.2013.1560.00, celebrado em 19/9/2013, no valor de R$ 
2.595.060,00, tem por objeto a prestação de serviços especializados abrangendo o 
desenvolvimento, manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva e perfectiva; elaboração e 
atualização de documentação, e implantação de software em regime de Fábrica de 
Software nas plataformas JAVA, .NET e Sharepoint (incluindo desenvolvimento para 
Microsoft Office Enterprise Project Management e tecnologias). 
 
Fato digno de nota é que ainda se encontra vigente o Contrato CTNI 92.2012.0360.00, 
celebrado em 17/5/2012, o qual tem por objeto o desenvolvimento das primeiras etapas 
do ciclo de desenvolvimento de software, incluindo a modelagem de processos de 
negócio da Chesf, levantamento de requisitos para automação desses processos e análise 
e proposição de alternativas de solução tecnológica, com valor de R$ 2.099.000,00. 
 
Destaque-se que a nova contratação, conforme a Especificação Técnica ET-DASI-
004/2012.v2, adota a metodologia de Modelagem de Automação de Processos da Chesf, 
que contempla as fases de iniciação, elaboração, construção e transição, em parte 
apresentando possibilidade de sobreposição de esforços com o contrato de fábrica de 
processos, na medida em que esse último envolve em seu escopo também o 
levantamento preliminar de requisitos e análise de alternativas de solução de automação. 
 
Portanto, o risco que se identifica da existência concomitante dos dois contratos é a 
possibilidade de sobreposição de esforços e, consequentemente, de recursos financeiros, 
uma vez que não foram definidos os critérios de escolha de um ou outro contrato para o 
atendimento às diversas demandas dos setores da Chesf por soluções tecnológicas para 
automação de seus processos de trabalho. Portanto, a utilização do Contrato CTNI 
92.2013.1560.00 carece de definição de um critério de prioridade, considerando que o 
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contrato CTNI 92.2012.0360.00, da fábrica de processos, vigente até 17/10/2014, 
também pode ser executado para iniciar o ciclo de desenvolvimento de software no 
âmbito da Chesf.  
 
Caso a Chesf tenha a pretensão, a partir de sua avaliação dos pressupostos da 
conveniência e oportunidade, na prorrogação da vigência do Contrato da fábrica de 
processos, e consequentemente do seu período de execução do objeto, faz-se necessária 
a definição desse critério, uma vez que, em tese, o ritmo de trabalho da fábrica de 
software dependeria do ritmo de produção da fábrica de processos. Nesse particular, 
retorna-se à discussão do que se deve esperar da fábrica de processos, uma vez que seu 
objetivo último é a entrega à Administração de processos completos, e não somente os 
produtos iniciais, de que é exemplo o documento de visão dos usuários do pretendido 
sistema de automação.  
 
Quanto ao processo aquisitivo, realizado na modalidade Pregão Eletrônico, em dois 
lotes (fábrica de software correspondeu ao lote 1 e fábrica de testes correspondeu ao lote 
2) não foram identificadas quaisquer não conformidades relacionadas com os requisitos 
legais, tais como: publicação do aviso do certame nos meios de divulgação previstos 
pela legislação; atuação do pregoeiro no que se refere à condução da etapa de lances e 
das negociações finais para obtenção de preços mais vantajosos; realização de prévia 
pesquisa de preços (valor unitário do ponto de função) para definição das estimativas 
tendo em vista ultimar as contratações; e, finalmente, ausência de cláusulas restritivas 
no edital do Pregão com relação à condições de participação e critérios de julgamento 
das propostas. 
 
Com relação à execução, o exame da pasta de administração do CTNI 92.2013.1561.00, 
que tem por objeto os serviços técnicos especializados da fábrica de testes, no valor 
global de R$ 1.880.000,00, verificou-se que a Ordem de Início de Serviços  foi emitida 
em 04/2/2014, o que evidencia que não foi executado nenhum ato ou fato de gestão 
relacionado ao contrato em tela em 2013. Daí decorre que não houve nenhum aditivo, 
prorrogação ou repactuação do contrato em comento. 
 
Encontram-se arquivados na referida pasta documentos que evidenciam estar a 
prestação dos serviços ainda no início, a exemplo da mensagem de correio eletrônico de 
16/6/2014, que afirma terem sido abertas algumas Solicitações de Serviços desde a 
emissão da OIS, mas que nenhuma delas ainda haviam sido validadas pela Divisão de 
Projetos e Implantação de Sistemas de Informação – DASI da Chesf.  
 
Para efeito de esclarecimento, a Solicitação de Serviço é o instrumento formal pelo qual 
a Chesf encaminha a demanda para a contratada contendo o detalhamento necessário 
para o entendimento da demanda. Em regra geral cada SS poderá ter uma ou mais AS 
associadas. Já a AS é a Autorização de Serviço, documento formal emitido pela Chesf 
aprovando a estratégia de solução encaminhada pela contratada. 
 
Com relação ao conteúdo da pasta de administração do CTNI 92.2013.1560.00, 
verificou-se que a Ordem de Início de Serviços data de 10/10/2013. Conforme 
mensagem de correio eletrônico de 30/12/2013, da Gerência da Divisão de Projeto e 
Implantação de Sistemas de Informação - DASI, no que se refere aos serviços realizados 
em dezembro de 2013. Tais documentos, portanto, evidenciam que a execução do 
objeto contratual ainda se encontra incipiente, sendo difícil nesse momento proceder a 
qualquer avaliação da prática dos controles administrativos associados. 
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De qualquer modo, é possível verificar que, até o momento, foram lavrados pelo fiscal 
do contrato da fábrica de software os seguintes boletins de medição: 
 

Boletins de 
medição 

Data Valor (R$) 

01 08/1/2014 2.551,81 
02 07/2/2014 22.728,40 
03 13/3/2014 12.456,29 
04 08/4/2014 43.960,32 
05 08/5/2014 36.611,97 

Total (R$) 118.308,79 
 
 
Há que se destacar como boas práticas na gestão do contrato de fábrica de software a 
definição de controles internos administrativos com relação à mensuração dos esforços 
empreendidos pela contratada, que se dará em três etapas, a saber: 
 
a) Estratégia de Solução (contagem indicativa): 
 
Uma vez autorizada pela Chesf, a estratégia de solução apresentada pela contratada, 
como resposta à Solicitação de Serviços da área demandante, informará uma estimativa 
do quantitativo dos pontos de função relacionados com os produtos que se pretende 
apresentar. 
 
b) Após a fase de elaboração (contagem estimativa): 
 
Nesse momento realizar-se-á encontro de contas entre a contagem estimativa e a 
contagem indicativa, de forma a justar os pagamentos seguintes. Ou seja, se o valor 
medido dos pontos de função for diferente da contagem feita no documento da 
estratégia de solução, restará configurado um débito ou crédito para a Chesf.  
 
c) Após o aceite final de todos os artefatos associados a cada Autorização de 
serviço (contagem detalhada): 
 
Novamente, far-se-á uma comparação entre os quantitativos dos pontos de função 
representativos dos esforços empreendidos em cada autorização de serviço, aceitos pela 
fiscalização da Chesf, e aqueles constantes da contagem estimativa, de modo a ajustar 
os valores para efeito dos pagamentos seguintes. 
 
Ademais, a atuação da própria fiscalização do contrato, com relação à mensuração dos 
quantitativos dos esforços para o desenvolvimento dos softwares, e avaliação da 
suficiência e utilidade dos produtos entregues, dissociada do trabalho do administrador 
do Contrato, também tem o condão de promover maior segurança no que se refere à 
exatidão dos pagamentos a serem efetuados à contratada.   
##/Fato## 

 
 
2.7 Avaliação da Gestão de Pessoas 

A avaliação da gestão de recursos humanos visou avaliar os impactos do Programa de 
Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIVD) no exercício de 2013 e a fidedignidade 
dos cálculos dos benefícios dos servidores que aderiram ao programa, bem como 
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verificar a atuação da unidade auditada para garantir a retenção de conhecimento, tendo 
em vista a saída de empregados de áreas estratégicas. 

Impactos do PIVD no Exercício de 2013 

Ao final do exercício de 2013 a Chesf tinha 4.427 empregados, cerca de 21% a menos 
que o total constante ao fim do exercício de 2012 (5.631). Tal fato ocorreu devido ao 
PIDV, que teve a adesão de 1.354 empregados, dos quais 1.326 foram desligados no 
exercício de 2013. O impacto financeiro do programa será mais bem visualizado ao 
final do exercício de 2014, tendo em vista que os desligamentos foram efetivados no 
segundo semestre de 2013. Entretanto, já se visualiza uma queda de 6,32% no gasto 
total com pessoal próprio da entidade (de R$ 1.154.204.000,00 ao final do exercício de 
2012 para R$ 1.081.206.000,00 ao final de 2013). 

 

Cálculo da Indenização 

De forma simplificada, cada empregado desligado no ano de 2013 ganharia o percentual 
de 65% da remuneração (acrescida da média dos últimos 12 meses da periculosidade, 
insalubridade e penosidade) por ano trabalhado, até o limite de 35 anos ou R$ 
600.000,00. Soma-se a esse montante o valor equivalente a 40% do saldo do FGTS e o 
equivalente a outras verbas rescisórias, como o aviso prévio. 

 

Para conferir a fidedignidade dos valores pagos, a CGU/Regional-PE avaliou a memória 
de cálculo das verbas de uma amostra constante de 29 empregados já desligados, cujo 
montante somou R$ 20.321.933,91, sem contar os valores referentes à indenização do 
valor equivalente ao FGTS, que não foi objeto de avaliação. Segue detalhamento da 
amostra avaliada: 

 

Funcionário 
(Matrícula) 

Valor do Incentivo 
(R$) 

Verba Equivalente ao 
Aviso Prévio (R$) 

040.959 600.000,00  80.551,05 
048.445 600.000,00  124.373,31 
056.340 600.000,00  93.804,63 
057.223 600.000,00  107.141,82 
059.749 600.000,00  94.344,06 
073.180 600.000,00  80.225,67 
077.623 600.000,00  116.463,75 
082.201 600.000,00  98.585,31 
083.135 600.000,00  94.415,46 
083.437 600.000,00  82.209,93 
086.615 600.000,00  88.677,93 
084.174 600.000,00  103.717,38 
085.855 600.000,00  90.454,20 
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087.599 600.000,00  102.905,79 
087.700 600.000,00  115.209,09 
090.786 600.000,00  92.384,19 
091.812 600.000,00  94.704,42 
091.863 600.000,00  96.700,02 
094.722 600.000,00  90.571,92 
095.958 600.000,00  95.671,77 
098.817 600.000,00  102.905,79 
100.080 600.000,00  98.585,31 
100.102 600.000,00  150.105,51 
100.781 600.000,00  98.585,31 
100.960 600.000,00  92.649,51 
101.257 600.000,00  122.567,40 
101.419 600.000,00  92.382,57 
101.621 600.000,00  94.415,46 
101.931 600.000,00  126.625,35 

Total (R$) 17.400.000,00  2.921.933,91 
Total Geral 

(R$) 
20.321.933,91  

 

Os dados demonstram que todos os casos avaliados chegaram ao valor máximo de 
remuneração (sem levar em consideração a indenização complementar – FGTS e aviso 
prévio), que é de R$ 600.000,00, estando os cálculos fidedignos, de acordo com a 
conferência feita pela equipe de auditoria. No que se refere ao aviso prévio indenizado, 
os testes foram feitos por aproximação, tendo em vista que o seu cálculo leva em conta 
a média dos últimos 12 meses de serviço. Nesse caso, a equipe comparou os valores 
efetivamente recebidos, com os valores a que os empregados teriam direito, caso fosse 
levado em consideração apenas o mês de referência do pagamento do PIVD. Não foram 
encontradas diferenças significativas entre os dois valores, demonstrando, portanto, a 
correta utilização da metodologia de cálculo por parte da Chesf. 

 

 

Programa de Retenção do Conhecimento – PRC 

O Programa de Retenção do Conhecimento – PRC, prática adotada desde 2008 por 
algumas áreas, foi reorientado, visando facilitar a ação gerencial de forma ampla, por 
meio de uma metodologia simplificada de identificação, mapeamento e 
compartilhamento dos conhecimentos críticos, conforme consta do Relatório de Gestão 
do Exercício de 2013. 
 
De forma complementar, foi informado que, no processo de divulgação da metodologia 
do PRC, foi elaborada e distribuída a todos os gerentes formais uma cartilha. Além 
disso, foram realizadas reuniões estruturadas, com o objetivo de mobilizar os gerentes 
dos diversos macroprocessos para a realização dessa prática em suas áreas. Durante 
esses encontros de entendimento da metodologia, foi percebido que um significativo 
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número das áreas visitadas já possuía práticas estruturadas de repasse do conhecimento, 
denotando uma boa preparação da Empresa para a Gestão do Conhecimento. 
 
Trata-se de um programa essencial para que os objetivos da entidade sejam atingidos de 
forma eficiente e sem solução de continuidade, cabendo a Chesf mantê-lo e executá-lo 
de forma adequada. 
  
##/Fato## 

 
 
2.8 Avaliação da Conformidade das Peças 

Com a finalidade de avaliar a conformidade das peças do processo de contas da unidade 
auditada, foi analisado o processo n.º 00215.000577/2014-18 e o Relatório de Gestão do 
Exercício de 2013, tendo sido constatada a elaboração de todas as peças a ela atribuídas 
pelas normas do TCU para o exercício de 2013. 

Entretanto, no que se refere aos formatos e conteúdos, verificou-se ausência de 
informações obrigatórias, no Relatório de Gestão, de acordo com as exigências da 
Decisão Normativa Nº 127, de 15/5/2013, bem como da Portaria – TCU Nº 175, de 
9/7/2013. Diante de informações ausentes, foi emitida, pela CGU/Regional-PE, a Nota 
de Auditoria nº 201407945/01, de 5/6/2014, recomendando a complementação das 
informações ausentes no Relatório de Gestão do Exercício de 2013, de modo que as 
mesmas constem do processo de contas. 

Em atendimento à recomendação, a Chesf informou que o Tribunal de Contas da União 
determinou duas correções no relatório, reabrindo o prazo para carregamento do 
mesmo, no site do TCU, até 11/06. Complementarmente, informou que o Relatório de 
Gestão enviado ao TCU em 11/06/2014 contemplou os itens apontados pela CGU na 
Nota de Auditoria nº 201407945/01. 
 
Diante de todo o exposto, a equipe de auditoria reexaminou os itens constantes da Nota 
de Auditoria nº 201407945/01, tendo entendimento de que a última versão enviada 
continha os itens questionados, com exceção da informação acerca da “Terceirização de 
Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão (quadro A.5.2.1)”, tendo em vista 
que, ao longo do exercício de 2013, foi realizado trabalho relativo ao Hospital Nair 
Alves de Souza (Relatório nº 201217057 – Auditoria de Acompanhamento de Gestão), 
sob a responsabilidade da Chesf, localizado em Paulo Afonso/BA, sendo evidenciada a 
contratação de diversos profissionais médicos para o Hospital, que estão no Plano de 
Cargos da estatal. 
 
Por fim, cabe acrescentar que as questões tratadas na Nota de Auditoria nº: 
201407945/01, de 5/6/2014, estão detalhadas em item específico desse relatório.  
##/Fato## 

 
 
2.9 Avaliação do Conteúdo Específico do Relatório de Gestão 

Verificou-se que o Relatório de Gestão da unidade auditada contemplou todos os itens 
solicitados pelo Tribunal de Contas da União na Parte B do Anexo II da DN TCU 
n°127/2013 – Conteúdo Específico por Unidade Jurisdicionada ou Grupo de Unidades 
Afins. 
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Cabe acrescentar, conforme consta do Relatório de Gestão do exercício de 2013 da 
Chesf, que os itens referentes à Entidade são: 

 

a) Item 33, I: Informações sobre as entidades fechadas de previdência complementar 
patrocinadas, em especial quanto à correta aplicação dos recursos repassados e à 
conformidade com a legislação pertinente e com os objetivos a que se destinarem. 
 

b) Item 33, II: Informações sobre as ações de fiscalização empreendidas no exercício 
com base no disposto no art. 25 da Lei Complementar nº 108/2001, demonstrando o tipo 
de fiscalização efetuada, a data em que ocorreu, as principais constatações e as 
providências adotadas para sanear as irregularidades verificadas. 
 

c) Item 35: Informações sobre o acompanhamento das ações relacionadas ao termo de 
parceria, contemplando, entre outros, a forma de escolha do parceiro, a execução do 
cronograma físico-financeiro e os resultados da parceria. 
 

  
##/Fato## 

 
 
2.10 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias 

A avaliação da gestão das transferências de recursos visou a verificar a atuação da 
unidade auditada para realizar a análise das prestações de contas dos convenentes ou 
contratados e fiscalizar a execução do objeto da avença. 

 

A amostra para verificação dos dados apresentados pela unidade auditada baseou-se na 
análise de quatro convênios, cujo valor global pactuado totaliza R$ 440.175.545,56 e o 
montante transferido no exercício soma R$ 110.817.622,82 (cerca de 70% do total 
transferido no exercício a título de transferências – R$ 157.780.753,54). Segue 
detalhamento da amostra avaliada: 

 

Convênio Valor Pactuado Global 
(R$) 

Valor Transferido no 
Exercício (R$) 

CVNE-
92.2009.1480.00 

437.216.000,00  109.824.329,00  

CVNE-
92.2011.1210.00 

1.507.440,00  368.960,85  

CVNE-
92.2011.7300.00 

779.105,56  450.832,97  

CVNE- 
92.2011.7360.01 

 

673.000,00  173.500,00  

 440.175.545,56  110.817.622,82  
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As análises nos 4 instrumentos retrocitados objetivaram avaliar as rotinas da entidade 
quanto à avaliação das prestações de contas (parciais ou finais), assim como as medidas 
tomadas em caso de não apresentação das mesmas ou quando detectadas 
irregularidades. As rotinas referentes ao planejamento e execução do 
acompanhamento/fiscalização dos instrumentos de transferências também foram objeto 
de análise. 

 
CONVÊNIO: CVNE - 92.2009.1480.00 
Vigência: 27/7/2009 a 27/7/2014 
Convenente: Fachesf 
Objeto: Compartilhamento da estrutura necessária à oferta de serviços assistenciais e de 
saúde decorrentes do Plano de Assistência Patronal, de responsabilidade da Chesf e do 
Fachesf - Saúde, de responsabilidade da Fachesf, bem como da apólice de seguro de 
vida em grupo e dos serviços médicos ambulatoriais. 

 

Trata-se de instrumento de alta materialidade, tendo em vista o montante de recursos 
transferidos; e, criticidade, devido aos achados do Relatório da Auditoria Interna da 
Chesf (RA-AUD-17/2012, de 3/7/2012), onde se destaca a ausência de comprovação de 
despesas/documentos fiscais ou equivalentes. 

As análises da equipe da CGU/Regional-PE identificaram que, apesar de receber 
mensalmente prestações de contas parciais da convenente, a Chesf não avalia de forma 
adequada as documentações apresentadas. Complementarmente, foi evidenciada a 
ausência de rotinas para acompanhamento desse instrumento. Tal fato encontra-se 
detalhado em item específico desse Relatório de Auditoria. 

 
 
TERMO DE COOPERAÇÃO: CVNE - 92.2011.1210.00 
Vigência: 26/4/2011 a 26/10/2013 
Convenente: Fundação Delmiro Gouveia – FUNDEG 
Objeto: Gestão do Complexo de Angiquinho. 

 

Foram evidenciados atrasos na entrega das prestações de contas do quarto trimestre de 
2012 e do exercício de 2013, tendo a Chesf realizado a cobrança da apresentação, por 
diversas vezes, conforme descrito nos seguintes documentos: CE-APA-1.039/2013, de 
1/7/2013; CE-APA-1762/2013, de 31/10/13; Reunião entre a Chesf e a Fundeg, em 
11/11/2013 e Reunião entre a Chesf e a Fundeg, em 11/12/2013. Após o recebimento, a 
documentação foi analisada de forma tempestiva. Cabe acrescentar que a avaliação das 
prestações de contas detectou despesas a serem glosadas, cabendo à Chesf a 
implementação das medidas cabíveis. 

Foi identificado, ainda, que não houve planejamento de fiscalização para o instrumento. 
Tal fato justificou-se, segundo a Chesf, dada a característica do objeto contratado, 
estando o processo de fiscalização diretamente vinculado às ações que são executadas 
“in locu”, por meio de visitas técnicas que não requerem planejamento. Segundo 
informado, foram feitas 2 visitas mensais ao local de prestação do serviço. Entretanto, 
os Relatórios dessas visitas não foram disponibilizados.  

 

TERMO DE COOPERAÇÃO: CVNE - 92.2011.7360.01 
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Vigência: 29/12/2011 a 29/5/2014 
Convenente: Arraial Intercultural de Circo - ARRICIRCO 
Objeto: Atendimento de 400 jovens, na faixa etária de 07 a 18 anos e alguns familiares. 

Foi identificada a existência de um Plano de Fiscalização Semestral, contendo a 
previsão do acompanhamento do instrumento. O Plano foi efetivado, culminando na 
elaboração de relatórios que abordavam os principais aspectos do instrumento. 

No que se refere às prestações de contas, evidenciou-se que, nos casos em que houve 
atrasos na apresentação, a Chesf suspendeu os repasses até a implementação da 
obrigação do convenente. Complementarmente, destaca-se que as prestações de contas 
foram avaliadas de forma tempestiva pela Estatal. 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO: CVNE - 92.2011.7300.00 
Vigência: 29/12/2011 a 29/5/2014 
Convenente: Centro Pró-Integração, Cidadania e Arte - Integrarte 
Objeto: Capacitação em Cursos de Formação Básica com foco na educação e 
profissionalização de 44 pessoas com e sem Síndrome de Down. 

 

Foi identificada a existência de um Plano de Fiscalização Anual, contendo a previsão do 
acompanhamento do instrumento. O Plano foi efetivado, culminando na elaboração de 
relatórios que abordavam os principais aspectos do instrumento. No que se refere à 
prestação de contas, evidenciou-se a entrega tempestiva da mesma pela convenente. De 
forma análoga, a Chesf avaliou a prestação de contas final. 

 

PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DE ITAPARICA 

Além dos instrumentos de transferências retrocitados, foi feita análise no Termo de 
Cooperação Tecnica-Financeira nº CV-I-92.2013.0300.00, cuja vigência iniciou-se em 
20/3/2013, com previsão de encerramento em 20/4/2016, tendo sido transferido R$ 
27.463.556,00 no exercício de 2013. 

 

Trata-se de instrumento de transferência de alta materialidade, cuja execução objetiva a 
manutenção do Programa de Reassentamento de Itaparica/BA, que não se encontra 
vinculado aos objetivos estratégicos da Estatal. Nesse sentido, conforme consta da CE-
PR-064/2014, de 25/2/2014, que tem como destinatário o Presidente da Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, já em 
25/6/1986, por meio da C. Pr. PRONI nº 458, assinada pelo então Ministro 
Extraordinário para Assuntos de Irrigação, ficou determinado que, após a construção do 
sistema de irrigação e treinamento das famílias do Reassentamento de Itaparica/BA, a 
operação dos sistemas de irrigação seria de responsabilidade do DNOCS e da 
CODEVASF. Tal fato demonstra que a Chesf assumiu uma função que, 
institucionalmente, compete a outro órgão. 
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Diante de todo o exposto foi avaliado o processo de encerramento do Programa de 
Reassentamento de Itaparica/BA, a seguir descrito de forma simplificada: 

 

 - Por meio da CE-PR-064/2014, de 25/2/2014, a Chesf promoveu a denúncia ao Termo 
de Cooperação Tecnico-Financeira, ficando estabelecido o seu termo em 90 dias a 
contar do recebimento da CE. 

 

 - Em 26/3/2014, o Ministro de Estado da Integração Nacional (Interino), por meio do 
Aviso nº 28/MIN, cujo destinatário era o Ministro de Estado de Minas e Energia, 
informou que a CODEVASF estava tomando iniciativas a fim de permitir à Companhia 
assumir a Operação e Manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum a partir 
de 1/6/2014. 

 

 - Por meio da CI/CEI – 045/2014, de 3/7/2014, a Chesf informou que o último repasse 
de recurso dentro do termo de cooperação foi realizado em 29/5/2014, no montante de 
R$ 5.337.427,80, o que totalizou R$ 58.234.083,80 até o encerramento do ajuste por 
denúncia. Informou, ainda, que o processo de encerramento administrativo está em 
curso, somente sendo expedida a formalização através do Termo de Encerramento com 
Ajuste Final e Quitação após o encerramento contábil do ajuste e restituição de 
eventuais recursos não aplicados no objeto do referido instrumento. 

  
##/Fato## 

 
 
2.11 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

No que se refere aos controles internos da Unidade Jurisdicionada, é possível obter, a 
partir dos exames realizados na auditoria de avaliação de gestão, referente aos atos e 
fatos de 2013, as conclusões sobre os diferentes aspectos dos sistemas de controles 
instituídos: 
 
a) Avaliação de Riscos: 
A Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial e Gestão de Riscos – CSR, 
diretamente subordinada à Presidência da Chesf, vinha, até meados de 2013, atuando na 
implantação da Política de Gerenciamento de Riscos, consubstanciada em uma matriz 
contendo 25 macroprocessos, merecendo destaque a matriz relativa a Suprimentos, 
dentro do aspecto Operacional, cuja matriz denomina-se “Disponibilidade de 
Suprimentos Críticos”.  
 
A Superintendência de Suprimentos - SSU é responsável pela execução de programas 
através da aquisição de bens e contratação de Serviços, encontrando-se, no organograma 
da Chesf, subordinada diretamente à Diretoria de Engenharia e Construção – DE. Sua 
importância para a execução dos programas e projetos finalísticos da Companhia é 
inquestionável, dado que toda a aquisição de equipamentos, materiais e contratação de 
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serviços de engenharia depende de sua atuação, a qual não poderá ser dissociada da 
gestão dos respectivos riscos. 
 
No sentido de avaliar a evolução da construção das matrizes de risco, tal como 
aconteceu com os processos da Superintendência de Suprimentos – SSU, a Chesf foi 
arguida, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201407945/01, item sete, acerca da 
unidade administrativa que hoje se encontraria responsável pelos trabalhos antes 
desenvolvidos pela Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial e Gestão de Riscos 
– CSR. 
 
Com o advento da Medida Provisória – MP nº 579/2012, a Chesf passou a adotar novas 
estratégias de gestão, contemplando, sobretudo, as metas de redução de custos com 
pessoal, materiais e serviços, realizando um Programa de Demissões Voluntárias – 
PIDV com relevantes repercussões na Companhia em termos de quantitativo de 
recursos humanos, tendo redundado, inclusive, no desligamento de membros da CSR 
diretamente vinculados aos trabalhos de elaboração das respectivas matrizes de riscos. 
 
Em resposta à citada solicitação de auditoria, através de mensagem eletrônica de 
28/5/2014, a Chesf apresentou esclarecimentos nos seguintes termos: 
 
“A gestão integrada de riscos na Chesf está atualmente sob responsabilidade da 
Coordenadoria de Planejamento Empresarial, Controle Interno, Gestão de Riscos e 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - CPP, cuja equipe é composta pelos seguintes 
membros: Jocílio Tavares de Oliveira – coordenador; Karen Priston Carruthers – 
assessora; Cristianne Almeida Nascimento e Andrea Vianna Rocha da Costa.  
 
Através da Resolução Normativa – RN-01/2013 OI-73 (Organização e Informação), a 
Diretoria Executiva da Companhia, em reunião realizada no dia 22/1/2014, e consoante 
Decisão de Diretoria – DD nº 02.06/2014, resolveu efetuar alterações na estrutura da 
Presidência da Chesf e nas competências de suas Coordenadorias, a saber: 
 
“Extinguir a Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial, Controle Interno e 
Gestão de Riscos – CSR, transferindo as atividades de Sustentabilidade e de 
Responsabilidade Social para a Coordenadoria Especial de Relações Institucionais – 
CER e as atividades de Gestão de Risco e de Controle Interno para Coordenadoria de 
Planejamento Empresarial, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – CPP.” 
 
A Coordenadoria de Planejamento Empresarial, Controle Interno, Gestão de Riscos e 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – CPP, como passou a ser chamada com o 
advento da norma supra referida, passou a realizar as seguintes atribuições, dentre as 
quais se destacam, por sua relação com o assunto de gerenciamento de riscos: 
 
“16. Propor ações de melhoria de processos para redução dos riscos e monitorar o 
cumprimento dos planos de ação aprovados pelo Comitê de Riscos; 
 
17. Dar suporte ao Comitê de Riscos para efetuar a identificação e avaliação dos riscos 
corporativos da Companhia; 
 
18. Promover a cultura de controle interno e de gestão de riscos corporativos;...” 
 
b) Monitoramento: 
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No que se refere à Unidade de Auditoria Interna, é possível afirmar que essa instância 
administrativa vem acompanhando a execução de diversas políticas, tendo em vista o 
alcance dos objetivos estratégicos da Companhia, sobretudo pelo fato de que 
recentemente, com o advento da Medida Provisória MP 579/2012, esses objetivos 
passaram a ter como pressupostos essenciais a urgente redução, bem como as medidas 
para o aumento de receitas, com foco na expansão da transmissão e da geração de 
energia elétrica.  
 
A atuação da Auditoria Interna pode ser evidenciada a partir dos resultados de 46 
trabalhos, consubstanciados nos respectivos Relatórios de Auditoria e documentos de 
consolidação dos registros, malgrado a perda de profissionais em virtude do Plano de 
Incentivo às Demissões Voluntárias – PIDV. Observou-se, quando da leitura do 
conteúdo dos mesmos, que a qualidade dos trabalhos da Unidade de Controle Interno da 
Chesf vem evoluindo ano após ano, abrangendo temas como “Notificações da ANEEL”, 
“Comercialização de Energia” e “Investimentos administrados pela FACHESF”. 
 
Nesse particular, a Auditoria Interna adota o Sistema Informatizado SIA, que permite a 
sinalização, para o auditor responsável pelo trabalho, sobre a iminência de encerramento 
do prazo para atendimento a determinada recomendação expedida para uma área 
administrativa da Chesf. Esse sistema, inclusive, será substituído, tão logo seja 
encerrado o processo de escolha de novo aplicativo pronto no mercado, processo que 
está tendo participação ativa da assessoria do Chefe da Auditoria Interna. Essa etapa 
sucedeu-se à modelagem do processo de negócio relativo à Auditoria Interna, já 
encerrado, o qual foi eleito como prioridade na execução do objeto do Contrato CTNI 
92.2012.0360.00, relativo à fábrica de processos, juntamente com o da área de 
patrocínios. 
 
Ademais, a unidade de auditoria interna da Chesf utiliza, a cada trabalho realizado, a 
sistemática de certificação da implementação, pelas áreas destinatárias, das 
recomendações anteriormente por ela expedidas. Com relação às recomendações da 
Controladoria-Geral da União, objeto de acompanhamento por meio do Plano de 
Providências Permanente – PPP, a sua implementação é avaliada por meio do 
procedimento de certificação específico, em cujos trabalhos são verificadas as 
providências adotadas para o atendimento às recomendações referentes à auditoria de 
avaliação da gestão do ano anterior, bem como os respectivos resultados.  
 
Atualmente, as competências da Auditoria Interna, enquanto órgão de assessoria da 
Presidência da Chesf, estão previstas e detalhadas na RN-01/2013 OI-73 (Organização e 
Informação), vigente a partir de 1/2/2014, incluindo as atribuições relacionadas com ao 
apoio e assessoria a órgãos de controle externo e interno, quando da realização de 
trabalhos, por exemplo, da Controladoria Geral da União - CGU, Tribunal de Contas da 
União - TCU, Eletrobrás e Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.  
 
Como exemplos são elencadas as competências descritas nos itens 18 e 19 da referida 
Resolução Normativa, a seguir transcritas: 
 
“18. Operacionalizar, no âmbito da Chesf, o atendimento à CGU, ao TCU, à 
Eletrobrás e aos demais Órgãos de Controle, no que concerne às solicitações de 
informações, diligências e auditorias realizadas por tais órgãos;  
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19. Acompanhar o atendimento às solicitações de auditoria ou fiscalização, emitidas 
pelas equipes dos órgãos de controle interno e externo durante a execução dos 
trabalhos na Chesf, bem como prestando o apoio administrativo requerido;...” 
 
Por fim, em função da natureza jurídica da Chesf, bem como de sua participação no 
ambiente de negócios afeto ao mercado de ações, em especial na Bolsa de Valores de 
Nova Iorque – EUA, há anualmente a obrigatoriedade de a Companhia se submeter a 
auditoria para avaliação dos controles internos, no que se refere à fidedignidade da 
representação dos resultados financeiros da Chesf em suas demonstrações anuais. Essa 
auditoria é denominada “Testes segundo Lei Sorbonnes Oxley – SOX”. 
 
c) Informação e Comunicação: 
A auditoria Interna tem adotado prática para tornar sua atuação mais efetiva no âmbito 
da Companhia, que consiste na apresentação periódica dos relatórios de auditoria a cada 
reunião do Conselho Fiscal. Nessas oportunidades, os responsáveis são instados a 
esclarecer as razões técnicas e administrativas que ensejam as pendências de 
implementação das recomendações expedidas para suas áreas, ou mesmo em face do 
atendimento apenas parcial desses comandos. 
 
Nesse sentido, quando da definição de atribuições da Auditoria Interna, no âmbito da 
RN-01/2013 OI-73, foram previstas competências com relação à prestação de 
informações à alta administração da Companhia, conforme se depreende da leitura do 
item 23: 
 
“23. Sistematizar e atualizar continuamente as informações que permitam manter o 
Conselho de Administração e o Conselho Fiscal inteirados a respeito das ações 
empreendidas para atendimento às solicitações, recomendações e determinações dos 
órgãos de Controle Interno e Externo, bem como às recomendações da Auditoria 
Interna;...” 
 
Outros instrumentos de informações gerenciais são os indicadores de que a Chesf 
dispõe para subsidiar os gestores para tomada de decisão. Os índices analisados, bem 
como as leituras das respectivas séries históricas, permitem concluir que a Entidade 
dispõe de mecanismos através dos quais se torna possível avaliar periodicamente 
diversos aspectos de sua atuação dos pontos de vista operacional e administrativo, com 
a visualização de diversos resultados, sobretudo no que se refere às metas de redução de 
custos como novo eixo estruturador do planejamento empresarial para os próximos 
exercícios. 
 
Exemplos de destaque são os indicadores utilizados para mensuração dos objetivos 
estratégicos, criados a partir da reformulação do Mapa Estratégico para o quinquênio 
2013-2017, considerando a inserção da Chesf nas condições de preços para 
comercialização de energia para renovação das concessões, com o advento da Medida 
Provisória nº 579/2012. 
 
Dentre esses têm grande relevância os indicadores denominados “Redução de gastos 
com o PMSO (Custos Operacionais de Pessoal, Material, Serviços e Outros) em 
relação ao ano anterior” e “Km de linha de transmissão implementados na expansão 
do sistema de transmissão da Chesf”, sendo que o primeiro dá uma dimensão do 
cumprimento das metas de redução de despesas realizadas com os processos 
operacionais e administrativos da Companhia e o segundo se relaciona de imediato com 
o aumento de receita de exploração da atividade econômica de transmissão de energia 
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elétrica, como parte integrante do sistema de potência de responsabilidade da Chesf. 
Ambos satisfazem o requisito da comparabilidade, de maneira que é facilmente 
acompanhado em seus resultados por meio de séries históricas. 
 
Outro aspecto relativo à transparência das informações no âmbito da Entidade auditada 
é a disponibilização de todos os normativos internos na intranet da Chesf. É possível a 
qualquer colaborador a consulta a esses normativos, independentemente de sua área de 
atuação ou nível de responsabilidade dentro da divisão em que se encontra lotado. 
 
d) Ambiente de Controle: 
No que se refere à atribuição de responsabilidades segundo as funções administrativas e 
operacionais, o organograma da Chesf, a identificação dos ocupantes dos principais 
cargos no âmbito da Companhia na página eletrônica da internet, bem como a estrutura 
normativa da Chesf, constituem a tríade com o potencial de assegurar a existência de 
um ambiente de controle, com definições dos papéis a serem desempenhados por cada 
um dos gestores. 
 
 
 
e) Procedimentos de controle: 
Em princípio, urge ressaltar que os trabalhos de desenvolvimento dos trabalhos relativos 
à identificação dos riscos empresariais pela nova Coordenadoria de Planejamento 
Empresarial, Controle Interno, Gestão de Riscos e Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação – CPP sofreram impactos negativos com desligamento de colaboradores que 
se encontravam diretamente envolvidos com os levantamentos e monitoramentos, em 
face do Programa de Incentivo à Demissão Voluntária – PIDV. 
 
Dessa forma, a etapa ainda não realizada da verificação da suficiência dos controles 
internos de cada macroprocesso, no sentido de atestar a fidedignidade das informações 
prestadas pelos setores envolvidos com a implementação de medidas mitigadoras dos 
riscos identificados deve demandar mais tempo do que o esperado pela equipe 
anteriormente responsável. Porquanto o acompanhamento do desenvolvimento e 
eficácia desses controles ainda é uma meta a ser perseguida no médio e longo prazo, há 
que se considerar que a renovação do quadro de pessoal, a partir da convocação dos 
últimos classificados no concurso público de 2012, tem o condão de facilitar a 
construção de uma cultura institucional no sentido da preocupação com a identificação, 
mapeamento, monitoramento e mitigação dos riscos empresariais.  
 
A Entidade dispõe de controles internos satisfatórios na área de compras e contratações, 
dispondo inclusive de uma área de validação de aspectos contratuais quanto à 
regularidade fiscal e tributária. No que se refere à área de suprimentos de bens e 
serviços, há ainda indicadores por meio dos quais é possível o acompanhamento da 
tempestividade dos atos do processo, de forma a monitorar a realização dos 
procedimentos licitatórios, sobretudo quanto ao tempo desejável de conclusão de suas 
etapas. Das leituras dos resultados desses índices torna-se possível redirecionar posturas 
e atitudes no sentido de corrigir possíveis falhas que atrasam o bom andamento dos 
certames. 
 
Também é digno de nota o esforço constante da Administração, em procedimentos 
licitatórios, no sentido de adequar os preços aos limites de aceitabilidade estabelecidos 
no Edital. É regra a realização de rodadas de negociação com as empresas vencedoras 
que, ao apresentarem proposta de menor preço global, ainda assim necessitam promover 



 

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

39 

a adequação de preços unitários que se situaram acima dos limites estabelecidos em 
relação aos preços de referência do orçamento básico construído pela Chesf. 
 
Ademais, em pregões realizados sob a forma eletrônica, é praxe a atuação do pregoeiro 
no sentido de reduzir, tanto quanto possível, os preços finais obtidos na fase de lances, 
malgrado ocorrerem certames em que o lance mais baixo ainda persiste em superar o 
preço de referência, que é o valor do orçamento global elaborado pela contratante. 
 
Na área de gerenciamento de recursos humanos, os exames demonstraram que os 
valores desembolsados a título de indenizações e verbas rescisórias foram coerentes 
com as regras insculpidas na metodologia de cálculo descrita. Já do ponto de vista das 
políticas de retenção do conhecimento, a Chesf distribuiu cartilhas aos dirigentes, 
embora tais práticas já se encontrem consolidadas desde 2008, no que se refere ao 
compartilhamento de informações sobre conhecimentos críticos. Tais medidas 
tornaram-se de extrema importância com o advento do PIDV 2013, considerando o 
desligamento maciço do contingente de 1326 empregados somente no exercício sob 
exame.  
 
Diante de todo o exposto, e em virtude do cotejo entre as pontuações obtidas do 
Relatório de Gestão da Chesf e aquelas calculadas pela CGU por meio de planilha 
específica, com fulcro na Parte A, item 3 do Anexo II da DN TCU nº 127, de 12/7/2013, 
é possível considerar que a auto avaliação dos sistemas de controles internos da 
Unidade Jurisdicionada em tela foi coerente. 

  
##/Fato## 

 
 
2.12 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Com base nas informações registradas no Plano de Providências Permanente e no 
Relatório de Gestão da unidade auditada, verificou-se que a unidade mantém uma rotina 
adequada de acompanhamento e atendimento das recomendações da CGU.  
 
Em síntese, são apresentados os resultados da análise qualitativa do atendimento às 
recomendações da CGU, tendo sido selecionadas as recomendações a seguir elencadas, 
de acordo com os critérios da relevância e relação direta com falhas estruturais da 
unidade auditada. 
 
Ordem de Serviço 201307762: Avaliação da gestão 2012. 
 
Recomendação 001: 
Previamente às aquisições de bens de Tecnologia da Informação, a exemplo de 
computadores portáteis ou de mesa, buscar a comprovação da vantajosidade da 
adesão a atas de registro de preços de outros órgãos, através de pesquisa de mercado 
junto a fornecedores do bem pretendido, instruindo o processo com as evidências dos 
procedimentos adotados com vistas a esse mister. 
 
Posicionamento final da CGU: 
Em análise às justificativas apresentadas e com base no conteúdo da documentação 
acostada, acatamos as razões expostas e consideramos atendida a recomendação. 
 
Recomendação 002: 
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Adotar rotinas que visem à disponibilização dos produtos ao administrador de 
contratos, para efeito de pagamento, sem prejuízo da fixação de responsabilidades 
pela homologação dos produtos entregues pela contratada. 
 
Posicionamento final da CGU: 
Em análise às justificativas apresentadas e com base no conteúdo da documentação 
acostada, em sede de reexame dos argumentos anteriormente expostos, acatamos as 
razões colocadas pela Entidade e consideramos atendida a recomendação. 
 
Recomendação 003: 
Abster-se de realizar quaisquer contratações por posto de trabalho alocado. 
 
Posicionamento final da CGU: 
Em análise às justificativas apresentadas e com base no conteúdo da documentação 
acostada, em sede de reexame dos argumentos anteriormente expostos, acatamos as 
razões colocadas pela Entidade e consideramos atendida a recomendação. 
 
 
2) Superintendência de Projetos e Construção de Linhas de Transmissão – SPT: 
 
Recomendação 001: 
Zelar para que, nas próximas contratações de serviços de elaboração de projetos de 
engenharia de infraestrutura de transmissão de energia elétrica, sejam discriminados 
todos os preços dos serviços que compõem os itens do orçamento básico, de forma a 
mitigar a possibilidade de previsão de custos em duplicidade. 
 
Posicionamento final da CGU: 
Com base no conteúdo da documentação acostada, em sede de reexame dos argumentos 
anteriormente expostos, acatamos as razões colocadas pela Entidade e consideramos 
atendida a recomendação. 
 
 
Ordem de Serviço 201305430: Avaliação da evolução das metas do Plano de 
Modernização das Instalações de Interesse Sistêmico - PMIS. 
 
Recomendação 001: 
Monitorar a evolução do cronograma de implementação das metas do PMIS 2008, 
sobretudo as que se refere a retrofit de proteção das subestações de 230 KV, 
considerando o risco de utilização de tecnologias não digitais em termos de sistemas 
de proteção e controle nos terminais de circuitos de transmissão de energia elétrica. 
 
Posicionamento final da CGU: 
Com base no conteúdo da documentação acostada, em sede de reexame dos argumentos 
anteriormente expostos, acatamos as razões colocadas pela Entidade e consideramos 
atendida a recomendação. 
 
 
Ordem de Serviço 201217055: Acompanhamento da gestão – OS3 - Patrocínios. 
 
1) Coordenadoria de Relações Institucionais - CER: 
 
Recomendação 001: 
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Nos processos de seleção de propostas para concessão de patrocínio, sobretudo 
aqueles que se referem à modalidade escolha direta, adotar rotina para utilizar os 
critérios definidos, de forma motivada.  
 
Posicionamento final da CGU: 
Considerando o compromisso firmado pela Entidade no sentido de adotar as medidas 
necessárias ao atendimento da presente recomendação, e que o término do prazo 
assinado pela CER será em 31/10/2014, tais providências devem ser objeto de 
acompanhamento no exercício, de forma que a recomendação em tela permanecerá, por 
enquanto, pendente de implementação. 
 
Recomendação 002: 
Nos processos de seleção de propostas para concessão de patrocínios, sobretudo 
aqueles que se referem à modalidade escolha direta, adotar rotina para realizar a 
avaliação da consistência dos valores solicitados em face do potencial benefício a ser 
gerado pelas contrapartidas propostas. 
 
Posicionamento final da CGU: 
Considerando o compromisso firmado pela Entidade no sentido de adotar as medidas 
necessárias ao atendimento da presente recomendação, e que o término do prazo 
assinado pela CER será em 31/10/2014, tais providências devem ser objeto de 
acompanhamento no exercício, de forma que a recomendação em tela permanecerá, por 
enquanto, pendente de implementação. 
 
Recomendação 003: 
Para todos os patrocínios que vierem a ser concedidos a terceiros, providenciar o 
devido acompanhamento por meio de representante da Chesf, sobretudo quando o 
objeto do patrocínio se tratar de evento de curta duração, promovendo assim 
importante instrumento de verificação da qualidade dos eventos contratados e de sua 
repercussão diante do público-alvo. 
 
Posicionamento final da CGU: 
Considerando o compromisso firmado pela Entidade no sentido de adotar as medidas 
necessárias ao atendimento da presente recomendação, e que as mesmas terão seu 
desenvolvimento e execução ao longo do segundo semestre de 2014, deverão, portanto, 
ser objeto de ulterior acompanhamento e avaliação pela CGU. Assim sendo, a presente 
recomendação ainda permanece pendente de implementação. 
 
Recomendação 004: 
Adequar o quantitativo de patrocínios aprovados à estrutura disponível para 
acompanhamento. 
 
Posicionamento final da CGU: 
Até ulterior absorção da totalidade dos contratos de patrocínio pelo Departamento de 
Administração de Contratos – DAC, a referida recomendação permanecerá pendente de 
implementação. 
 
Recomendação 005: 
Nas hipóteses de omissão no dever de prestar contas por parte dos entes patrocinados, 
elaborar e aplicar rotinas no sentido de exigir-lhes a apresentação da documentação 
pertinente, ou, esgotadas essas medidas, aplicar as sanções devidas. 
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Posicionamento final da CGU: 
Considerando o compromisso firmado pela Entidade no sentido de adotar as medidas 
necessárias ao atendimento da presente recomendação, e que as mesmas terão seu 
desenvolvimento e execução ao longo do segundo semestre de 2014, deverão, portanto, 
ser objeto de ulterior acompanhamento e avaliação pela CGU. Assim sendo, a presente 
recomendação ainda permanece pendente de implementação. 
 
Recomendação 006: 
Elaborar e aplicar rotinas administrativas para o gerenciamento das prestações de 
contas de contratos de patrocínio entregues à Coordenadoria de Relações 
Institucionais e Sustentabilidade – CER, tendo em vista estabelecer prazos e critérios 
para a análise da documentação pertinente. 
 
 
Posicionamento final da CGU: 
Até ulterior adoção de providências pela Entidade no sentido de alterar o conteúdo da 
norma interna, permanece pendente de implementação a recomendação em tela. 
 
Recomendação 007: 
Promover melhorias na instrução processual dos patrocínios concedidos a terceiros, 
através da autuação da documentação em ordem cronológica dos atos e fatos de 
gestão relacionados com a seleção dos beneficiários, contratação dos eventos e/ou 
projetos e comprovação da utilização dos recursos repassados, com carimbo e rubrica 
de cada peça. 
 
Posicionamento final da CGU: 
Em que pese serem pertinentes as providências adotadas, a avaliação do atendimento 
efetivo à presente recomendação não pode prescindir de análise de exemplos de 
processos, pelo que a ausência de documentação comprobatória impede, nesse 
momento, a emissão de opinião conclusiva sobre o atendimento da recomendação em 
tela. 
 
 
Ordem de Serviço 201217057 – Gestão do Hospital Nair Alves de Souza – HNAS: 
 
Recomendação 001: 
Implantar controle efetivo sobre a prestação dos serviços, de modo a fazer cumprir o 
contrato, no tocante à disponibilização do número suficiente de profissionais para 
suprir todas as funções dos postos médicos contratados. 
 
Recomendação 002: 
Providenciar o levantamento do montante de recursos a serem devolvidos pela 
empresa contratada, em face do quantitativo de funções não prestadas pelos 
profissionais médicos em situação de acumulação indevida de funções. 
 
Recomendação 003: 
Promover a desoneração da folha de pagamento de profissionais médicos 
terceirizados, após levantamento circunstanciado, através da redução dos encargos 
sociais correspondentes aos quantitativos de horas trabalhadas pelos próprios sócios, 
quando no exercício de atribuições em funções não previstas no aditivo de 15/01/13, 
sem prejuízo do dever de realizar a devolução dos recursos relativos às ocorrências 
anteriores, retroativamente à data de início da prestação de serviços. 
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Recomendação 004: 
Ultimar a implantação dos novos controles de frequência no Hospital Nair Alves de 
Souza - HNAS, adotando medidas para que haja a submissão de todos os 
profissionais médicos às exigências para operacionalização desses instrumentos de 
verificação de frequência dos empregados, inclusive os sócios que atuam nessa 
qualidade. 
 
Recomendação 005: 
Como condição para renovação contratual dos serviços terceirizados no Hospital 
Nair Alves de Souza - HNAS, buscar junto ao mercado regional, o maior número 
possível de propostas de preços, tendo em vista assegurar a representatividade da 
prospecção. 
 
Posicionamento final da CGU: 
A documentação apresentada pela Entidade é suficiente para evidenciar a atuação da 
fiscalização do atual contrato em vigor, no sentido de buscar o cumprimento da escala 
dos profissionais médicos previamente definida. Tal controle, associado ao 
acompanhamento da frequência por meio da biometria, tende a prevenir ocorrências 
como as que foram verificadas na execução do Contrato 92.2011.7230.00, que teve por 
objeto a contratação de postos médicos para o HNAS. 
 
No que se refere à recuperação dos valores pagos a maior à empresa contratada, com 
respeito aos serviços prestados em funções que não podem ser ocupadas de forma 
concomitante pelo mesmo profissional, a Administração de Paulo Afonso – APA vem 
continuamente, através da fiscalização e administração do Contrato, efetuando as glosas 
pertinentes a plantões não realizados, pareceres neurológicos não emitidos, dentre 
outros, de forma que esse controle financeiro já se encontra consolidado. 
 
Com relação à desoneração da folha de pagamento do Contrato, o vencedor do Pregão 
Eletrônico que deu origem ao CTNE 92.2013.2430.00 já previu, em sua proposta, a 
separação entre os custos dos honorários dos profissionais médicos que pertencem ao 
quadro societário da empresa, daqueles que atuam somente na qualidade de empregados 
com vínculo formal de trabalho. Tal iniciativa evidencia que passou-se a reunir as 
condições para a prática de uma nova relação contratual sem os vícios identificados 
tanto pela Auditoria Interna quanto pela CGU com relação a encargos sociais. 
 
Como não foi possível proceder à realização de novos exames, inclusive com 
verificação “in loco” em 2013, podem as recomendações ora aludidas serem 
consideradas atendidas. 
 
 
Ordem de Serviço 201217056: Acompanhamento da gestão – OS3 – Pesquisa e 
Desenvolvimento – P&D. 
 
Recomendação 001: 
Desenvolver rotinas de acompanhamento da execução dos contratos de pesquisa e 
desenvolvimento, no que se refere à verificação da qualidade dos produtos entregues 
e dos resultados correspondentes às atividades realizadas em cada período, de forma a 
permitir a reavaliação constante da efetividade das ações empreendidas e, 
consequentemente, incrementar as chances de os projetos alcançarem os objetivos 
para os quais foram aprovados e contratados. 
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Posicionamento final da CGU: 
Considerando a criação do Comitê de P&D+I tendo em vista o monitoramento da 
execução dos projetos, bem como a continuidade do desenvolvimento dos trabalhos de 
alimentação do Sistema Informatizado SGPPED, a recomendação em tela vem sendo 
atendida. 
 
 
 
Recomendação 002: 
Efetuar, através da administração do contrato, o devido acompanhamento das metas 
do terceiro termo aditivo, de modo a evitar novas prorrogações de prazo, com 
possíveis repercussões financeiras que venham a onerar ainda mais o projeto. 
 
Posicionamento final da CGU: 
Os problemas de planejamento na concepção das etapas do projeto encontram-se em 
constante desdobramento ao longo da execução do respectivo contrato, o que reforça 
ainda mais a necessidade de um acompanhamento por parte dos coordenadores e do 
Comitê de P&D, para que os esforços já empreendidos não venham a ser perdidos. 
 
É preciso atenção no gerenciamento das ações do projeto, sobretudo no que se refere ao 
cumprimento dos prazos, o que não deverá ocorrer, diante das justificativas 
apresentadas, sob pena de gerar necessidade de novas prorrogações com acréscimos 
financeiros. 
 
Diante do exposto, não há evidências de que a recomendação tenha sido atendida, 
considerando principalmente a falta de perspectivas de conclusão do projeto que, se 
tiver sucesso, deverá demandar um tempo bem maior que o que fora planejado. 
 
No que se refere à sistemática de acompanhamento das providências pertinentes às 
recomendações expedidas pela Controladoria Geral da União, foi verificado em 
consulta à Unidade de Controle Interno da Companhia que esse objetivo se dá através 
do Plano de Providências Permanente – PPP. Dessa forma, o acompanhamento é 
direcionado às providências de fato adotadas pelas áreas requisitadas. 
 
A partir do registro do compromisso da área com relação às soluções propostas, ocorre 
o trabalho de certificação por parte da Auditoria Interna, que é um trabalho específico 
com previsão no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT. Após esse 
trabalho, com a emissão do competente relatório, as recomendações dele decorrentes 
serão objeto de avaliação pelos procedimentos ordinários, ou seja, prazo de 30 dias para 
manifestação após entrega do relatório, reunião com as áreas responsáveis, registro das 
recomendações no Sistema Informatizado SIA, etc. 
 
Com relação ao Sistema Informatizado, a Auditoria Interna, de posse dos resultados 
decorrentes dos trabalhos do mapeamento dos processos internos daquela unidade 
técnica, ainda está em processo de escolha da melhor solução tecnológica para substituir 
o atual software disponível, em face de que suas funcionalidades não mais atendem às 
necessidades da Auditoria Interna. 
  
##/Fato## 

 
 
2.13 Avaliação do Parecer da Auditoria Interna 
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Tendo em vista buscar respostas aos questionamentos de auditoria propostos pelo 
Tribunal de Contas da União – TCU, a equipe procedeu a exames para descrever 
aspectos sobre a constituição da Unidade de Auditoria Interna, bem como sobre o nível 
de conformação do conteúdo do parecer de auditoria interna com os ditames da DN 
TCU nº 132/2013.  
 
Os questionamentos são os seguintes: 
 
“A unidade possui auditoria interna? 
 
Caso a unidade possua auditoria interna, o Parecer de Auditoria atende integralmente 
ao item 1 do Anexo III da DN TCU nº 132/2013?” 
 
Verificou-se que o Parecer anexo ao processo de contas contempla a síntese das 
avaliações e dos resultados que fundamentaram a opinião. Deste também consta o 
seguinte: 
 
a) demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada; como é feita a 
escolha do titular; qual o posicionamento da unidade de auditoria na estrutura da UJ; 
 
b) avaliação da capacidade de os controles internos administrativos da unidade 
identificarem, evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, bem como de 
minimizarem riscos inerentes aos processos relevantes da unidade; 
 
c) descrição das rotinas de acompanhamento e de implementação, pela UJ, das 
recomendações da auditoria interna; 
 
d) informações sobre a existência ou não de sistemática e de sistema para 
monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna; 
 
e) informações sobre como se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das 
recomendações feitas pela auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não 
implementação de tais recomendações; 
 
f) descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de 
administração e ao comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados decorrentes 
da não implementação das recomendações da auditoria interna pela alta gerência; 
 
g) informações gerenciais sobre a execução do plano de trabalho do exercício de 
referência das contas. 

Conforme demonstrado em registro específico dos Achados de Auditoria, a Companhia 
possui Unidade de Auditoria Interna formalmente constituída e que atua consoante 
Regulamento que prevê as prerrogativas e impedimentos de seus profissionais. 
  
##/Fato## 

 
 
2.14 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

Com vistas a responder aos questionamentos do Tribunal de Contas da União a respeito 
dos indicadores de gestão, bem como avaliar-lhes em diversos aspectos, a equipe 
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procedeu a exames de auditoria, tendo por fonte primária de informações o conteúdo do 
Relatório de Gestão da Entidade. 
 
O principal questionamento de auditoria é o seguinte: 
 
“Os indicadores utilizados atendem aos requisitos de completude, comparabilidade, 
confiabilidade, acessibilidade e economicidade?” 
 
Para efeito de promover uma análise sobre os requisitos da completude, 
comparabilidade, confiabilidade, acessibilidade e economicidade, foram selecionados 
como amostra os seguintes indicadores: 
 
 

Denominação sintética Significado Forma de cálculo e/ou aferição 
Realização da Receita Líquida 
de Comercialização prevista 

Afere a realização da receita 
líquida de comercialização de 
energia elétrica 

 (Receita anual líquida realizada / Receita 
anual líquida prevista de comercialização 
de energia elétrica) * 100 

RAP da Chesf em 
empreendimentos contratados 

Afere o resultado da Receita Anual 
Prevista com Empreendimentos 
contratados para a Expansão da 
Transmissão 

(Receita anual realizada/Receita anual 
prevista com Empreendimentos 
Contratados) *100 

Km de linha de transmissão 
implementados na expansão do 
sistema de transmissão da 
Chesf  

Afere a expansão física da 
transmissão, proporcionando 
aumento da receita por meio do 
percentual de implantação de Km 
de linha de transmissão 

(Somatório acumulado de Km de linha de 
transmissão implementados/somatório 
acumulado de Km de linha de transmissão 
previsto) * 100 

Subestações implementadas no 
sistema Chesf 

Afere a expansão física da 
transmissão, proporcionando 
aumento da receita por meio do 
número de subestações que foram 
implementadas no sistema Chesf 

(Somatório acumulado de subestações 
implementadas/somatório acumulado do 
número de novas subestações previstas) * 
100 

Redução de gastos com o 
PMSO (Custos Operacionais 
de Pessoal, Material, Serviços 
e Outros) em relação ao ano 
anterior 

Afere a redução dos Custos 
Operacionais de Pessoal, Material, 
Serviços e Outros em relação ao 
ano anterior 

[1- (Orçamento realizado 2013 / orçamento 
realizado 2012)] *100 

 
 
Com relação às informações da referida tabela, foram realizados os seguintes 
questionamentos à Entidade, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201407945/08, de 
modo a subsidiar a avaliação dos indicadores com relação aos critérios já mencionados: 
 
a) Informar sobre a existência de séries históricas já construídas acerca da evolução 
das leituras desses indicadores, apresentando gráficos correspondentes aos exercícios 
de 2011 a 2013, se houver (comparabilidade); 
 
b) Informar sobre as fontes de dados utilizadas para obtenção dos resultados, a partir 
da aplicação nas fórmulas de cálculo dos indicadores relacionados, detalhando, o 
quanto possível, a metodologia de coleta, processamento e divulgação dos mesmos 
(confiabilidade); 
 
c) Efetuar breve crítica a respeito do nível de dificuldade em se conseguir levantar os 
dados necessários ao cálculo das leituras dos indicadores, exercício após exercício, de 
modo a fornecer uma dimensão de tempo necessário a esse desiderato (acessibilidade); 
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d) Efetuar crítica em relação à questão do custo para obtenção de cada indicador 
relacionado, em face dos benefícios para sua utilização na tradução dos resultados 
operacionais e financeiros da Entidade em cada exercício. 
 
Da análise das informações e esclarecimentos disponibilizados, foi possível elaborar o 
seguinte quadro, com as conclusões sobre o atendimento ou não aos critérios definidos 
no procedimento de auditoria, para avaliar a suficiência e adequação dos indicadores 
selecionados: 
 

Indicador Atributo Atendimento do indicador ao 
critério 

Realização da Receita Líquida de Comercialização 
prevista 

Completude Atende 
Comparabilidade  Atende 
Confiabilidade A Chesf não efetuou maiores 

comentários sobre a metodologia 
utilizada para obtenção e seleção 
dos dados para o cálculo do 
indicador em cada exercício 

Acessibilidade A Chesf prescindiu de efetuar 
qualquer crítica a respeito do nível 
de dificuldade em se conseguir 
levantar os dados necessários ao 
cálculo das leituras dos 
indicadores, exercício após 
exercício, de modo a fornecer uma 
dimensão de tempo gasto nesse 
mister. 

Economicidade Não efetuou qualquer comentário 
a respeito do custo benefício na 
manutenção do índice como um 
dos principais indicadores da 
gestão econômico-financeira da 
Chesf 

RAP da Chesf em empreendimentos contratados Completude Atende 
Comparabilidade  Atende 
Confiabilidade A Chesf não efetuou maiores 

comentários sobre a metodologia 
utilizada para obtenção e seleção 
dos dados para o cálculo do 
indicador em cada exercício. 

Acessibilidade A Chesf prescindiu de efetuar 
qualquer crítica a respeito do nível 
de dificuldade em se conseguir 
levantar os dados necessários ao 
cálculo das leituras dos 
indicadores, exercício após 
exercício, de modo a fornecer uma 
dimensão de tempo gasto nesse 
mister. 

Economicidade Atende 
Km de linha de transmissão implementados na 
expansão do sistema de transmissão da Chesf  

Completude Atende 
Comparabilidade  Atende 
Confiabilidade Atende 
Acessibilidade Atende 
Economicidade Atende 

Subestações implementadas no sistema Chesf Completude Atende 
Comparabilidade  Atende 
Confiabilidade Atende 
Acessibilidade Atende 
Economicidade Atende 

Redução de gastos com o PMSO (Custos 
Operacionais de Pessoal, Material, Serviços e 
Outros) em relação ao ano anterior 

Completude Atende 
Comparabilidade  Atende 
Confiabilidade A Chesf não efetuou maiores 

comentários sobre a metodologia 
utilizada para obtenção e seleção 
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dos dados para o cálculo do 
indicador em cada exercício 

Acessibilidade A Chesf prescindiu de efetuar 
qualquer crítica a respeito do nível 
de dificuldade em se conseguir 
levantar os dados necessários ao 
cálculo das leituras dos 
indicadores, exercício após 
exercício, de modo a fornecer uma 
dimensão de tempo gasto nesse 
mister. 

Economicidade Atende 

. 
  
##/Fato## 

 
 
 
2. 15 Ocorrências 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 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. 

 

 
Recife/PE, 09 de setembro de 2014. 

 
 
Nome: IVANILDO ALVES DE CARVALHO FILHO 
Cargo: ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE 
 
Assinatura:  
 

Nome: JORGE RICARDO GONCALVES CELESTINO TORRES 
Cargo: ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE 
 
Assinatura:  
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Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco 

 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201407945 
 
1 CONTROLES DA GESTÃO                           

1.1 CONTROLES INTERNOS                             

1.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Informação: conteúdo das peças do processo de contas. 
 
Fato 

 
Com a finalidade de avaliar a conformidade das peças do processo de contas da unidade 
auditada, foi analisado o processo n.º 00215.000577/2014-18 e o Relatório de Gestão do 
Exercício de 2013, tendo sido constatada a elaboração de todas as peças a ela atribuídas 
pelas normas do TCU para o exercício de 2013. 

Entretanto, no que se refere aos formatos e conteúdos, verificou-se ausência de 
informações obrigatórias, de acordo com as exigências da Decisão Normativa Nº 127, 
de 15/5/2013, bem como da Portaria – TCU Nº 175, de 9/7/2013. Segue detalhamento 
das informações ausentes, de acordo com o entendimento da equipe da CGU/Regional-
PE, e que foram apresentadas a Chesf por meio da Nota de Auditoria nº 201407945/01, 
de 5/6/2014: 

 

QUADRO A1 DA PARTE A – CONTEÚDO GERAL DA DN TCU Nº 127, DE 
15/05/2013 

 

 - Item 1.4 – Macroprocessos Finalísticos 

O Relatório de Gestão do Exercício de 2013 contém os Macroprocessos finalísticos, 
porém, sem a indicação dos principais produtos e serviços que tais processos devem 
oferecer aos cidadãos-usuários ou clientes, conforme preceitua a DN TCU Nº 127, de 
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15/5/2013. Complementarmente, não foi identificada a descrição sucinta sobre como os 
macroprocessos foram conduzidos pela UJ no exercício de referência do relatório, 
conforme exigência da Portaria TCU 175/2013, de 9/7/2013. 

 

- Item 1.5 – Macroprocessos de Apoio. 

Não foi identificada a descrição de como os macroprocessos de apoio foram conduzidos 
no exercício de referência do relatório, conforme exigência da Portaria TCU 175/2013, 
de 9/7/2013. 

 

- Item 1.6 - Principais Parceiros Relacionados à Atividade-fim da Unidade. 

Apesar de constar os principais parceiros, entende-se que houve falha quanto ao critério 
“clareza”, exigido pela Portaria TCU 175/2013, de 9/7/2013, tendo em vista que grande 
parte dos parceiros foi identificada apenas pela sigla. 

 

- Item 3.2 – Controles Internos Administrativos da Unidade. 

A análise crítica em relação ao quadro “A.3.2 - Avaliação do Sistema de Controles 
Internos da UJ”, que deveria conter análise concisa dos principais pontos exaltados 
pelas informações do quadro, contemplando a descrição da metodologia utilizada pela 
UJ para analisar os quesitos e as áreas envolvidas no processo de avaliação, conforme 
preceitos da Portaria TCU 175/2013, de 9/7/2013, limitou a descrever que “A área de 
controles internos ainda está em desenvolvimento e atende, prioritariamente, à Lei 
Sarbanes-Oxley”. Entretanto, no entendimento da Equipe da CGU/Regional-PE, tal 
análise não atende ao solicitado pelo Tribunal de Contas da União e não se encontra 
respaldada no conceito de “controles internos”: conjunto de atividades, planos, métodos, 
indicadores e procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar a 
conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e metas 
estabelecidos para a unidade sejam alcançados, conforme definido no inciso X do 
Parágrafo único do art. 1º da IN TCU nº 63/2010. 

 

- Item 4.4 – Transferência de Recursos 

Não foi identificada a Análise da efetividade das transferências como instrumento de 
execução descentralizada das políticas públicas a cargo da UJ, em desacordo com a 
Portaria TCU 175/2013, de 9/7/2013. 

 

Trata-se de tópico relevante, tendo em vista que no exercício de 2013 foram repassados 
R$ 157.780.753,54 por meio de instrumentos de transferências, como convênios e 
termos de cooperação. 
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ITEM 5 – Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados 

 

- Subitem 5.1 – Estrutura de Pessoal da Unidade 

 

Alínea “a” - Demonstração da Força de Trabalho e dos Afastamentos que 
Refletem Sobre Ela 

Foi identificado que o quadro “A.5.1.1.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da 
UJ”, que visa a demonstrar as situações que reduzem a força de trabalho da UJ, não 
especifica quais leis que dão suporte aos servidores cedidos na situação “Outras 
Situações Previstas em Leis Específicas”, em desacordo com a Portaria TCU 175/2013, 
de 9/7/2013. 

 

Alínea “c” - Custos Associados à Manutenção dos Recursos Humanos 

Foi evidenciada que, em relação aos “custos associados à manutenção dos recursos 
humanos”, a Chesf justificou a ausência da informação no Relatório de Gestão tendo em 
vista que “Os custos de pessoal da Chesf não são realizados conforme as descrições da 
Portaria TCU nº 175, de 9/7/2013, nem conforme a Lei nº 8112/90, que dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais.” Entretanto, no entendimento da equipe da CGU/Regional-PE as 
informações deveriam constar do Relatório de Gestão, tendo em vista a seguinte “nota” 
constante da Portaria TCU 175/2013, de 9/7/2013: 

 

“Os conceitos e definições utilizados nos quadros da gestão de pessoas são baseados na 
Lei nº 8.112/90 e suas alterações. Esses conceitos e definições devem servir como 
referência, devendo as unidades que não têm essa Lei como norteadora da gestão de 
seu pessoal fazerem as adaptações pertinentes.” 

 

Cabe acrescentar que se trata de informação relevante, em especial no exercício de 
2013, tendo em vista o Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário. 

 

Alínea “g” - Providências Adotadas nos Casos Identificados de Acumulação 
Remunerada de Cargos, Funções e Empregos Públicos, nos Termos do art. 133 da 
Lei nº 8.112/93 
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Consta, do Relatório de Gestão do Exercício de 2013, a informação da existência de 
controles, bem como de que não há empregados nessa situação. Entretanto, não há o 
detalhamento desses controles, de modo a se atestar a fidedignidade da informação de 
que não há empregados com acumulação indevida. 

 

 - Subitem 5.2 – Terceirização de Mão de Obra e Contratação de Estagiários. 

A Portaria TCU 175/2013, de 9/7/2013, exige informações sobre Terceirização de 
Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão (quadro A.5.2.1). Entretanto, a Chesf 
não colocou essas informações, justificando que não possui empregados terceirizados 
que ocupem ou exerçam cargos ou atividades típicos de categorias funcionais do plano 
de cargos. Entretanto, ao longo do exercício de 2013, foi realizado trabalho relativo ao 
Hospital Nair Alves de Souza, sob a responsabilidade da Chesf, localizado em Paulo 
Afonso/BA, sendo evidenciada a contratação de diversos profissionais médicos para o 
Hospital, que estão no Plano de Cargos da estatal. Cabe acrescentar que até a presente 
data o trabalho ainda está em andamento. 

 

 - Item 8.1 – Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de 
Bens e na Contratação de Serviços ou Obras 

Não foi informada a metodologia usada pela UJ para analisar os quesitos (se respondido 
individualmente ou por grupo de pessoas; que áreas os respondentes representam, etc.), 
no campo “Considerações Gerais” do quadro A.8.1 - Gestão Ambiental e Licitações 
Sustentáveis, conforme preceitua a Portaria TCU 175/2013, de 9/7/2013. 

 

 - Item 12 – Outras Informações Sobre a Gestão 

Esse item dá a oportunidade da entidade informar questões relevantes, que não estejam 
exigidas pelas normas que regem a elaboração do Relatório de Gestão. Especificamente, 
em relação à Chesf, a entidade nada acrescentou a esse tópico. 

 

Entretanto, poderia ter utilizado para descrever detalhes do Plano de Incentivo à 
Demissão Voluntária da entidade - PIDV, tendo em vista a sua relevância no exercício. 
Cabe acrescentar que o Relatório de Gestão do Exercício de 2013 contém informações 
acerca do PIDV, em tópicos diversos, sem um adequado detalhamento, não sendo 
possível, dessa forma, evidenciar com clareza e exatidão os seus impactos no exercício 
de 2013. 
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PARTE B – CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA 
OU GRUPO DE UNIDADES AFINS DA DN TCU Nº 127, DE 15/05/2013 

 

 - Item 33 - Unidades Jurisdicionadas Patrocinadoras de Entidade Fechada de 
Previdência Complementar 

 

A Equipe da CGU/Regional-PE não identificou as informações do subitem “6”, a seguir 
detalhado: “Demonstração do resultado atuarial no exercício de referência do relatório 
de gestão e nos dois anteriores, acompanhada de justificativas e análises de eventuais 
resultados deficitários;”. 

 

Cabe acrescentar que esse item se aplica à Chesf, tendo em vista os recursos repassados 
à FACHESF - Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social. 
 
Quanto ao fato, o Gestor apresentou a seguinte manifestação, em 5/6/2014, por meio de 
documento eletrônico (e-mail): 
 
“Encaminhamos a Nota de Auditoria nº: 201407945/01, desta data, para nossa 
Coordenadoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade (CER), responsável pela 
composição do Relatório de Gestão. 
 
O Relatório de Gestão 2013 foi carregado no site do Tribunal de Contas de União 
(TCU) em 26/05/2014, dentro do prazo, que expirou em 30.05. 
 
Ontem, recebemos retorno do TCU determinando duas correções no Relatório (uma 
delas consta na Nota de Auditoria), e reabrindo o prazo para carregamento até 11/06 
próximo. 
 
Assim, a CER comunicou que as correções enumeradas pela Nota de Auditoria serão 
consideradas na medida do que seja possível de ser concluído até 11/06.” 
 
Posteriormente, em 18/6/2014, também por meio de documento eletrônico (e-mail), 
foram apresentados os seguintes esclarecimentos adicionais: 
 
“O Relatório de Gestão enviado ao TCU em 11/06/2014 contempla os itens apontados 
pela CGU na Nota de Auditoria nº 201407945/01.” 
 
 
Diante do fato apontado e das considerações do Gestor, a equipe de auditoria 
reexaminou os itens constantes da Nota de Auditoria nº 201407945/01, tendo 
entendimento de que a última versão enviada continha o conteúdo dos itens 
questionados, com exceção da informação acerca da “Terceirização de Cargos e 
Atividades do Plano de Cargos do Órgão (quadro A.5.2.1)”, tendo em vista que, ao 
longo do exercício de 2013, foi realizado trabalho relativo ao Hospital Nair Alves de 
Souza (Relatório nº 201217057 – Auditoria de Acompanhamento de Gestão), sob a 
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responsabilidade da Chesf, localizado em Paulo Afonso/BA, sendo evidenciada a 
contratação de diversos profissionais médicos para o Hospital, que estão no Plano de 
Cargos da Estatal. 
  
##/Fato## 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 

 
Acompanhamento do atendimento às recomendações da CGU pela Auditoria 
Interna da Companhia. 
 
Fato 

 
Por meio da Solicitação de Auditoria nº 201407945/06, foi a Unidade de Auditoria 
Interna da Chesf instada, dentre outros questionamentos, a descrever a rotina de 
monitoramento do cumprimento às recomendações da CGU no âmbito da Chesf, pelas 
áreas responsáveis, indicando se seria similar àquela descrita no Relatório de Gestão 
para o acompanhamento do atendimento às recomendações da Auditoria Interna. 
 
Por meio de mensagem eletrônica de 4/6/2014, a Chesf apresentou os seguintes 
esclarecimentos: 
 
“Existem diferenças entre o monitoramento do cumprimento às recomendações da 
CGU e o acompanhamento do atendimento às recomendações emitidas nos relatórios 
da Auditoria Interna. A principal é que o acompanhamento realizado pela Auditoria 
Interna às recomendações da CGU é direcionado às providências informadas pelas 
áreas responsáveis nos Planos de Providência Permanente (PPP), e não às 
recomendações em si.  
 
Quando uma área responsável acata uma recomendação da CGU, e informa que 
providências serão tomadas para atender àquela recomendação, a Auditoria Interna, a 
posteriori, certifica a execução dessas providências. Essa certificação é realizada em 
trabalho de auditoria específico, previsto anualmente no PAINT, e as eventuais 
recomendações emitidas neste trabalho seguem a mesma rotina de acompanhamento 
das recomendações dos demais trabalhos, descrita no Relatório de Gestão. 
 
Quando há necessidade de manifestação da Auditoria Interna sobre o atendimento a 
uma recomendação da CGU acatada pela área responsável, antes da execução do 
trabalho de auditoria de certificação do Plano de Providência, diz-se que a área 
responsável adotou procedimentos para o cumprimento da recomendação. 
 
Uma similaridade com o acompanhamento às recomendações emitidas nos relatórios 
da Auditoria Interna é que todas as demandas recebidas da CGU também são 
apresentadas, mensalmente, ao Conselho Fiscal da Companhia.” 
 
Foi também requerida a prestar informações sobre a evolução do mapeamento do 
processo relativo à auditoria interna da Chesf, especificando em que etapa se 
encontravam os respectivos trabalhos. Adicionalmente, caso tivesse sido encerrado o 
referido levantamento dos processos de trabalho, deveria ser indicada pela Chesf qual a 
solução escolhida em termos de sistema informatizado, no sentido de atender as 
necessidades da Unidade Técnica em epígrafe, sem prejuízo de especificar seus critérios 
de escolha. 
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Em resposta, por meio da mensagem eletrônica retrocitada, a Chesf apresentou a 
seguinte manifestação: 
 
“O mapeamento e modelagem dos processos da Auditoria Interna foram concluídos. O 
processo principal, que é o planejamento e a execução do PAINT, hoje está 
automatizado por um sistema informatizado desenvolvido pela própria Chesf, o SIA 
(Sistema de Informação de Auditoria), que se encontra defasado em relação aos 
procedimentos operacionais adotados pela Auditoria Interna.  
 
A área de Tecnologia da Informação da Chesf apresentou algumas soluções comerciais 
para substituir o SIA, que foram testadas pela Auditoria Interna. Ainda não houve a 
escolha da solução definitiva.” 
 
Quanto à apresentação de informações sobre a eventual utilização de sistemática de 
identificação das recomendações da CGU como ferramentas para o alcance dos 
objetivos estratégicos da Companhia, a Chesf se manifestou nos seguintes termos: 
 
“Dentre as condições necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos da Chesf não 
está explicitado o atendimento às recomendações de órgãos de controle, nem das 
recomendações da Auditoria Interna. Entretanto, o atendimento a essas recomendações 
pode influenciar diretamente nas receitas e despesas da Companhia, que são os 
parâmetros estratégicos de seus objetivos.” 
 
Nesse sentido, arguida a respeito da existência de escala de prioridades com relação à 
adoção de medidas tendo em vista a implementação das recomendações da CGU, 
acompanhada da identificação dos respectivos critérios de hierarquização, a Chesf 
informou que “todas as recomendações da CGU são tratadas de forma semelhante, não 
havendo escala de prioridades para atendimento.” 
 
Finalmente, após ter sido instada a informar quais normativos ou instruções são 
utilizados pelos profissionais responsáveis pelo monitoramento do atendimento às 
recomendações da CGU, no exercício de suas atribuições, a Entidade apresentou os 
seguintes esclarecimentos, mediante mensagem eletrônica de 4/6/2014: 
 
“O monitoramento do atendimento às recomendações da CGU é realizado por 
profissionais da própria Auditoria Interna. Dentre os processos mapeados na Auditoria 
Interna, encontra-se um dedicado ao atendimento das demandas externas, 
apresentando todas as suas etapas e respectivos responsáveis.  
 
A Resolução Normativa RN-01/2013 OI-73 apresenta as funções básicas da Auditoria 
Interna, que incluem o monitoramento das ações destinadas ao atendimento das 
recomendações emanadas pela CGU.” 
  
##/Fato## 

1.1.1.3 INFORMAÇÃO 

 
Atuação da CGU - Recomendações e providências adotadas.  
 
Fato 

 
Com base nas informações registradas no Plano de Providências Permanente e no 
Relatório de Gestão da unidade auditada, verificou-se que a unidade mantém uma rotina 
adequada de acompanhamento e atendimento das recomendações da CGU.  
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Com a finalidade de efetuar análise qualitativa do atendimento às recomendações da 
CGU, selecionaram-se as recomendações abaixo, de acordo com os seguintes critérios, a 
saber, relevância e relação direta com falhas estruturais da unidade auditada. 
 
Ordem de Serviço 201307762: Avaliação da gestão 2012. 
 
1) Superintendência de Tecnologia da Informação – STI: 
 
Com relação às recomendações pertinentes aos apontamentos relacionados à atuação da 
Superintendência de Tecnologia da Informação, no que se refere às aquisições e 
gerenciamento dos contratos de TI, foi expedida a CI-STI-014/2014, de 9/6/2014: 
 
Questionamentos da SA 201407945/06: 
 
a) se foram adotadas novas providências em 2014 para atendimento às 
recomendações pendentes de implementação; 
 
b) para as recomendações que podem ser consideradas atendidas pela Controladoria 
Regional da União em Pernambuco, disponibilizar documentação comprobatória (a 
exemplo dos apontamentos relativos à gestão do HNAS). 
 
Recomendação 001: 
Previamente às aquisições de bens de Tecnologia da Informação, a exemplo de 
computadores portáteis ou de mesa, buscar a comprovação da vantajosidade da 
adesão a atas de registro de preços de outros órgãos, através de pesquisa de 
mercado junto a fornecedores do bem pretendido, instruindo o processo com as 
evidências dos procedimentos adotados com vistas a esse mister. 
 
Resposta atual: 
a) Não houve providências a adotar, tendo em vista que a recomendação foi 
considerada atendida. 
 
b) Informamos que, durante o ano de 2013 e até a presente data em 2014, não houve 
nenhum procedimento licitatório de adesão a atas de registro de preço para aquisição 
de bens de Tecnologia da Informação. 
 
A fim de substituir a citada análise de amostra de processos licitatórios, encaminhamos 
a documentação referente a registro de preço realizado pela própria Chesf, no ano de 
2013, para aquisição de scanners de produção, conforme documentos constantes da 
referência 1. 
 
Posicionamento final da CGU: 
Em análise às justificativas apresentadas e com base no conteúdo da documentação 
acostada, acatamos as razões expostas e consideramos atendida a recomendação. 
 
Recomendação 002: 
Adotar rotinas que visem à disponibilização dos produtos ao administrador de 
contratos, para efeito de pagamento, sem prejuízo da fixação de responsabilidades 
pela homologação dos produtos entregues pela contratada. 
 
Resposta atual: 



 

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

57 

a) Não houve providências adicionais às adotadas no ano de 2013. Com a criação do 
referido ambiente de colaboração, para compartilhamento de toda documentação 
referente ao contrato, foi instituído o uso do Termo de Aceite, que formaliza a 
homologação/validação pelas próprias áreas solicitantes, para as quais destinamos 
produtos produzidos. Diante desse documento e do Boletim de Medição emitido pelo 
fiscal do contrato, consideramos que há suficiente informação para que o 
Administrador do Contrato autorize, com a devida segurança, o pagamento das 
cobranças recebidas no âmbito do contrato em questão. 
 
b) A fim de exemplificar os procedimentos descritos disponibilizamos os documentos 
relativos a um produto entregue em junho de 2013, vide referências 2, 3 e 4, quando os 
procedimentos já haviam sido instituídos. 
 
Posicionamento final da CGU: 
Em análise às justificativas apresentadas e com base no conteúdo da documentação 
acostada, em sede de reexame dos argumentos anteriormente expostos, acatamos as 
razões colocadas pela Entidade e consideramos atendida a recomendação. 
 
Recomendação 003: 
Abster-se de realizar quaisquer contratações por posto de trabalho alocado. 
 
Resposta atual: 
a) Não houve providências a adotar, tendo em vista que a recomendação foi 
considerada atendida. 
 
b) Informamos que em 2014 foi realizado novo processo licitatório do serviço em 
questão e fruto desse processo já se encontra em vigor o Contrato CTNI 
92.2014.0040.00.  
 
A fim de subsidiar o referido exame do processo licitatório, encaminhamos a 
especificação técnica que subsidiou a contratação (referência 5), na qual destacamos o 
item 5 – Descrição geral dos serviços, além do instrumento contratual e documentos 
anexos ao mesmo (referência 6).  
 
 
Posicionamento final da CGU: 
Em análise às justificativas apresentadas e com base no conteúdo da documentação 
acostada, em sede de reexame dos argumentos anteriormente expostos, acatamos as 
razões colocadas pela Entidade e consideramos atendida a recomendação. 
 
2) Superintendência de Projetos e Construção de Linhas de Transmissão – SPT: 
 
Por meio de mensagem eletrônica de 13/6/2014, a Entidade enviou arquivos com vistas 
a comprovar os argumentos expostos na justificativa exposta no Plano de Providências 
Permanente de 2013 – PPP, por meio da CE-PR nº 358/2013, qual seja: 
 
"9.Manifestação do gestor: 
Recomendação acatada. 
 
9.1. Providências a serem implementadas: 
Para evitar a possibilidade de previsão de custos em duplicidade e garantir que todos 
os preços dos serviços que compõem os itens do orçamento básico sejam discriminados, 
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as planilhas Modelo da composição dos preços deverão ser revisadas neste sentido, 
bem como, deverá ser compatibilizado o texto da Instrução Técnica para contratação 
dos serviços de elaboração de projetos de engenharia dde acordo com a revisão das 
planilhas. 
 
No caso específico analisado, a remuneração dos serviços correspondentes ao projeto 
executivo, FASE II, deverá ser integralmente realizada quando da conclusão e 
aprovação do projeto, não ficando nenhum valor para ser pago na entrega dos 
desenhos como comissionados, que, por sua vez, serão remunerados integralmente na 
FASE III, após a conclusão do comissionamento. 
 
Esta forma de implementação se mostra eficiente na medida em que, para as 
contratações futuras, são utilizados sempre os textos dos documentos, Instrução 
Técnica e planilhas modelo de composição de preços, da última licitação de modo a 
mitigar eventuais erros ou inconsistências evitando atrasos indesejáveis nos processos 
licitatórios, apenas adaptando ao novo objeto do contrato o que corresponde 
basicamente aos novos eventos. 
 
9.1.a. Prazo de atendimento: 30/11/2013. 
9.1.b. Situação em 20/09/2013. 
 
Nesta data está finalizando o planejamento das ações, ou seja, a revisão das planilhas 
modelo da composição dos preços será iniciada em 30/09/2013 com previsão de 
conclusão em 31/10/2013 quando terá início a revisão da Instrução Técnica 
correspondente. Esta programação atende à recomendação, uma vez que, estes 
documentos revisados serão utilizados como base para a documentação a ser 
elaborada na próxima licitação para contratação de projetos que ainda não tem data 
definida para ser iniciada." 
 
Recomendação 001: 
Zelar para que, nas próximas contratações de serviços de elaboração de projetos 
de engenharia de infraestrutura de transmissão de energia elétrica, sejam 
discriminados todos os preços dos serviços que compõem os itens do orçamento 
básico, de forma a mitigar a possibilidade de previsão de custos em duplicidade. 
 
Posicionamento final da CGU: 
Com base no conteúdo da documentação acostada, em sede de reexame dos argumentos 
anteriormente expostos, acatamos as razões colocadas pela Entidade e consideramos 
atendida a recomendação. 
 
Ordem de Serviço 201305430: Avaliação da evolução das metas do Plano de 
Modernização das Instalações de Interesse Sistêmico - PMIS. 
 
Por meio de mensagens de 11/6/2014, a Chesf enviou, através da Superintendência de 
Projetos e Construção da Transmissão – SPT, diversos arquivos com vistas a evidenciar 
a realização de reuniões mensais de monitoramento da implantação das metas do PMIS. 
 
Recomendação 001: 
Monitorar a evolução do cronograma de implementação das metas do PMIS 2008, 
sobretudo as que se refere a retrofit de proteção das subestações de 230 KV, 
considerando o risco de utilização de tecnologias não digitais em termos de 
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sistemas de proteção e controle nos terminais de circuitos de transmissão de 
energia elétrica. 
 

Posicionamento final da CGU: 
Com base no conteúdo da documentação acostada, em sede de reexame dos argumentos 
anteriormente expostos, acatamos as razões colocadas pela Entidade e consideramos 
atendida a recomendação. 
 
Ordem de Serviço 201217055: Acompanhamento da gestão – OS3 - Patrocínios. 
 
1) Coordenadoria de Relações Institucionais - CER: 
 
Com relação às recomendações pertinentes aos apontamentos relacionados à atuação da 
Coordenadoria de Relações Institucionais, no que se refere ao gerenciamento da política 
de comunicações, especificamente sobre as concessões de patrocínios, foi expedida a 
CI-CER-037/2014, de 16/06/2014: 
 
Questionamentos da SA 201407945/06: 
 
a) se foram adotadas novas providências em 2014 para atendimento às 
recomendações pendentes de implementação; 
 
b) para as recomendações que podem ser consideradas atendidas pela Controladoria 
Regional da União em Pernambuco, disponibilizar documentação comprobatória (a 
exemplo dos apontamentos relativos à gestão do HNAS). 
 
Recomendação 001: 
Nos processos de seleção de propostas para concessão de patrocínio, sobretudo 
aqueles que se referem à modalidade escolha direta, adotar rotina para utilizar os 
critérios definidos, de forma motivada.  
 
Resposta atual: 
“A Companhia adota critérios objetivos e previstos no artigo 3º da Lei nº 8.313/91, 
objeto da IN AS.05.004. Acatamos e concordamos em realizar análises com o objetivo 
de rever a rotina já adotada.” 
 
Posicionamento final da CGU: 
Considerando o compromisso firmado pela Entidade no sentido de adotar as medidas 
necessárias ao atendimento da presente recomendação, e que o término do prazo 
assinado pela CER será em 31/10/2014, tais providências devem ser objeto de 
acompanhamento no exercício, de forma que a recomendação em tela permanecerá, por 
enquanto, pendente de implementação. 
 
Recomendação 002: 
Nos processos de seleção de propostas para concessão de patrocínios, sobretudo 
aqueles que se referem à modalidade escolha direta, adotar rotina para realizar a 
avaliação da consistência dos valores solicitados em face do potencial benefício a 
ser gerado pelas contrapartidas propostas. 
 
Resposta atual: 
“Atualmente, utilizamos como referência de avaliação os critérios do Portal do 
Ministério da Cultura – MINC, através da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura 
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(Lista contendo valores de Serviços e Mão de Obra, fonte FGV, que contempla as 
principais praças do país: Recife, Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto 
Alegre). Além da exigência de Pesquisa de mercado para os itens solicitados para o 
aporte de Patrocínio. Reconhecemos a complexidade da avaliação, acatamos a 
recomendação de criar um instrumento que avalie a consistência dos valores propostos 
com relação ao potencial benefício a ser gerado pelas contrapartidas propostas pelos 
proponentes. 
 
Em virtude de ainda não haver sido concluída a recomposição do quantitativo de 
pessoas para a área de patrocínios, só poderemos iniciar os estudos a partir de janeiro 
de 2015.” 
 
Posicionamento final da CGU: 
Considerando o compromisso firmado pela Entidade no sentido de adotar as medidas 
necessárias ao atendimento da presente recomendação, e que o término do prazo 
assinado pela CER será em 31/10/2014, tais providências devem ser objeto de 
acompanhamento no exercício, de forma que a recomendação em tela permanecerá, por 
enquanto, pendente de implementação. 
 
Recomendação 003: 
Para todos os patrocínios que vierem a ser concedidos a terceiros, providenciar o 
devido acompanhamento por meio de representante da Chesf, sobretudo quando o 
objeto do patrocínio se tratar de evento de curta duração, promovendo assim 
importante instrumento de verificação da qualidade dos eventos contratados e de 
sua repercussão diante do público-alvo. 
 
Resposta atual: 
“A Companhia adota normativos internos RN-08/98 SU 21 de 05.05 de 2011 e IN  - 
AS.05.004, aprovada em 27 de setembro de 2013 que orientam e regulam o processo de 
administração, fiscalização e monitoramento dos contratos de patrocínios. E estarão 
sendo aplicados a todos os Projetos a partir do segundo semestre de 2014. Será 
elaborado cronograma de visitas para monitoramento dos Projetos durante o segundo 
semestre de 2014.” (sic) 
 
Posicionamento final da CGU: 
Considerando o compromisso firmado pela Entidade no sentido de adotar as medidas 
necessárias ao atendimento da presente recomendação, e que as mesmas terão seu 
desenvolvimento e execução ao longo do segundo semestre de 2014, deverão, portanto, 
ser objeto de ulterior acompanhamento e avaliação pela CGU. Assim sendo, a presente 
recomendação ainda permanece pendente de implementação. 
 
Recomendação 004: 
Adequar o quantitativo de patrocínios aprovados à estrutura disponível para 
acompanhamento. 
 
Resposta atual: 
“A Companhia implantou na Superintendência de Suprimento um órgão específico 
para administrar todos os contratos da Empresa, observando a relação 
estrutura/pessoal. Os projetos de Patrocínios 2014 serão também absorvidos por essa 
área em data ainda não definida. Atualmente, a Administração/fiscalização dos 
Projetos permanecem na Equipe de Patrocínios, distribuídos equitativamente.” 
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Posicionamento final da CGU: 
Até ulterior absorção da totalidade dos contratos de patrocínio pelo Departamento de 
Administração de Contratos – DAC, a referida recomendação permanecerá pendente de 
implementação. 
 
Recomendação 005: 
Nas hipóteses de omissão no dever de prestar contas por parte dos entes 
patrocinados, elaborar e aplicar rotinas no sentido de exigir-lhes a apresentação da 
documentação pertinente, ou, esgotadas essas medidas, aplicar as sanções devidas. 
 
Resposta atual: 
“A Companhia adota cláusula contratual que rege penalidades para os casos de 
inadimplência/descumprimento das obrigações do patrocinado. 
 
A intensificação da fiscalização a partir do 2º semestre de 2014 permitirá a aplicação 
de rotinas de forma a exigir a documentação pertinente e nos prazos estabelecidos.” 
 
Posicionamento final da CGU: 
Considerando o compromisso firmado pela Entidade no sentido de adotar as medidas 
necessárias ao atendimento da presente recomendação, e que as mesmas terão seu 
desenvolvimento e execução ao longo do segundo semestre de 2014, deverão, portanto, 
ser objeto de ulterior acompanhamento e avaliação pela CGU. Assim sendo, a presente 
recomendação ainda permanece pendente de implementação. 
 
Recomendação 006: 
Elaborar e aplicar rotinas administrativas para o gerenciamento das prestações de 
contas de contratos de patrocínio entregues à Coordenadoria de Relações 
Institucionais e Sustentabilidade – CER, tendo em vista estabelecer prazos e 
critérios para a análise da documentação pertinente. 
 
Resposta atual: 
“Acatada. A Companhia realizará revisão da RN-02/2013 AS-09, de 01 de julho de 
2013, Política de Patrocínio, com o objetivo de incluir item específico, definindo prazo 
para análise da documentação de Prestação de Contas entregues na CER.” 
 
Posicionamento final da CGU: 
Até ulterior adoção de providências pela Entidade no sentido de alterar o conteúdo da 
norma interna, permanece pendente de implementação a recomendação em tela. 
 
Recomendação 007: 
Promover melhorias na instrução processual dos patrocínios concedidos a 
terceiros, através da autuação da documentação em ordem cronológica dos atos e 
fatos de gestão relacionados com a seleção dos beneficiários, contratação dos 
eventos e/ou projetos e comprovação da utilização dos recursos repassados, com 
carimbo e rubrica de cada peça. 
 
Resposta atual: 
“Desde janeiro de 2014, todos os projetos recebidos são autuados de forma 
cronológica conforme RN-02/2013 AS 09.” 
 
Posicionamento final da CGU: 
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Em que pese serem pertinentes as providências adotadas, a avaliação do atendimento 
efetivo à presente recomendação não pode prescindir de análise de exemplos de 
processos, pelo que a ausência de documentação comprobatória impede, nesse 
momento, a emissão de opinião conclusiva sobre o atendimento da recomendação em 
tela. 
 
Ordem de Serviço 201217057 – Gestão do Hospital Nair Alves de Souza – HNAS: 
 
Com relação às recomendações pertinentes aos apontamentos relacionados à atuação da 
Administração de Paulo Afonso – APA, com relação à gestão dos contratos de 
terceirização de mão de obra do Hospital Nair Alves de Souza - HNAS, foi enviada 
mensagem eletrônica à Auditoria Interna da Chesf, em 9/6/2014, com o seguinte 
conteúdo: 
 
Questionamentos da SA 201407945/06: 
 
a) se foram adotadas novas providências em 2014 para atendimento às 
recomendações pendentes de implementação; 
 
b) para as recomendações que podem ser consideradas atendidas pela Controladoria 
Regional da União em Pernambuco, disponibilizar documentação comprobatória (a 
exemplo dos apontamentos relativos à gestão do HNAS). 
 
 
 
 
 
Recomendação 001: 
Implantar controle efetivo sobre a prestação dos serviços, de modo a fazer cumprir 
o contrato, no tocante à disponibilização do número suficiente de profissionais 
para suprir todas as funções dos postos médicos contratados. 
 
Recomendação 002: 
Providenciar o levantamento do montante de recursos a serem devolvidos pela 
empresa contratada, em face do quantitativo de funções não prestadas pelos 
profissionais médicos em situação de acumulação indevida de funções. 
 
Recomendação 003: 
Promover a desoneração da folha de pagamento de profissionais médicos 
terceirizados, após levantamento circunstanciado, através da redução dos encargos 
sociais correspondentes aos quantitativos de horas trabalhadas pelos próprios 
sócios, quando no exercício de atribuições em funções não previstas no aditivo de 
15/01/13, sem prejuízo do dever de realizar a devolução dos recursos relativos às 
ocorrências anteriores, retroativamente à data de início da prestação de serviços. 
 
Recomendação 004: 
Ultimar a implantação dos novos controles de frequência no Hospital Nair Alves 
de Souza - HNAS, adotando medidas para que haja a submissão de todos os 
profissionais médicos às exigências para operacionalização desses instrumentos de 
verificação de frequência dos empregados, inclusive os sócios que atuam nessa 
qualidade. 
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Recomendação 005: 
Como condição para renovação contratual dos serviços terceirizados no Hospital 
Nair Alves de Souza - HNAS, buscar junto ao mercado regional, o maior número 
possível de propostas de preços, tendo em vista assegurar a representatividade da 
prospecção. 
 
Resposta atual: 
Em atenção ao pactuado no Plano de Providências Permanentes vislumbrados para o 
HNAS, anexamos evidência objetiva dos controles efetivos adotados sobre a prestação 
dos serviços do atual contrato em vigor (CTNE.92.2013.2430.00). Confirmamos que se 
utiliza o controle biométrico de frequência para aferir o cumprimento da escala pelos 
profissionais médicos, todavia sua verificação depende de inspeção "in loco".  
     
Tendo em vista que AUD já encaminhou a documentação comprobatória das memórias 
de cálculos dos valores identificados no encontro de contas, informamos que não há 
mais nenhuma informação relevante que possa ser acrescida ao processo em tela.   
 
Posicionamento final da CGU: 
A documentação apresentada pela Entidade é suficiente para evidenciar a atuação da 
fiscalização do atual contrato em vigor, no sentido de buscar o cumprimento da escala 
dos profissionais médicos previamente definida. Tal controle, associado ao 
acompanhamento da frequência por meio da biometria, tende a prevenir ocorrências 
como as que foram verificadas na execução do Contrato 92.2011.7230.00, que teve por 
objeto a contratação de postos médicos para o HNAS. 
 
No que se refere à recuperação dos valores pagos a maior à empresa contratada, com 
respeito aos serviços prestados em funções que não podem ser ocupadas de forma 
concomitante pelo mesmo profissional, a Administração de Paulo Afonso – APA vem 
continuamente, através da fiscalização e administração do Contrato, efetuando as glosas 
pertinentes a plantões não realizados, pareceres neurológicos não emitidos, dentre 
outros, de forma que esse controle financeiro já se encontra consolidado. 
 
Com relação à desoneração da folha de pagamento do Contrato, o vencedor do Pregão 
Eletrônico que deu origem ao CTNE 92.2013.2430.00 já previu, em sua proposta, a 
separação entre os custos dos honorários dos profissionais médicos que pertencem ao 
quadro societário da empresa, daqueles que atuam somente na qualidade de empregados 
com vínculo formal de trabalho. Tal iniciativa evidencia que passou-se a reunir as 
condições para a prática de uma nova relação contratual sem os vícios identificados 
tanto pela Auditoria Interna quanto pela CGU com relação a encargos sociais. 
 
Como não foi possível proceder à realização de novos exames, inclusive com 
verificação “in loco” em 2013, podem as recomendações ora aludidas serem 
consideradas atendidas. 
 
Ordem de Serviço 201217056: Acompanhamento da gestão – OS3 – Pesquisa e 
Desenvolvimento – P&D. 
 
1) Coordenadoria de Planejamento Empresarial, Controle Interno, Gestão de 
Riscos e Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – CPP: 
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Com relação às recomendações pertinentes aos apontamentos relacionados à atuação da 
CPP, no que se refere ao gerenciamento de projetos e contratos de pesquisa e 
desenvolvimento, foi expedida a CI-CPP-028/2014, de 10/07/2014: 
 
Questionamentos da SA 201407945/06: 
 
a) se foram adotadas novas providências em 2014 para atendimento às 
recomendações pendentes de implementação; 
 
b) para as recomendações que podem ser consideradas atendidas pela Controladoria 
Regional da União em Pernambuco, disponibilizar documentação comprobatória (a 
exemplo dos apontamentos relativos à gestão do HNAS). 
 
Recomendação 001: 
Desenvolver rotinas de acompanhamento da execução dos contratos de pesquisa e 
desenvolvimento, no que se refere à verificação da qualidade dos produtos 
entregues e dos resultados correspondentes às atividades realizadas em cada 
período, de forma a permitir a reavaliação constante da efetividade das ações 
empreendidas e, consequentemente, incrementar as chances de os projetos 
alcançarem os objetivos para os quais foram aprovados e contratados. 
 
 
 
 
Resposta atual: 
“Nos meses após a auditoria do CGU, formatou-se e foi executado todo o processo de 
testes e ajustes finais no sistema SGPPED, que tinha sido entregue pela empresa 
contratada pela Chesf. 
 
Esse trabalho foi de suma importância para que fosse possível o carregamento dos 
projetos no sistema. O carregamento inicial ocorreu com sucesso, e finalizou na etapa 
de lançamento das informações de execução dos projetos em andamento. Essas 
informações são de caráter financeiro e do andamento técnico do projeto, e deverão ser 
tratadas para adequar-se ao formato solicitado pelo sistema desenvolvido. 
 
Foi formatado o treinamento para os gerentes e administradores envolvidos, de forma a 
capacitá-los para o lançamento das informações no sistema, porém o cronograma 
precisou ser revisto devido às realocações de vários gerentes, em decorrência do Plano 
de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV). 
 
Já neste ano de 2014, para as demandas internas de pesquisa originadas, todo o 
processo está sendo realizado utilizando o SGPPED. Desde a concepção da demanda 
pelo colaborador, o envio e recebimento das propostas de projetos das entidades de 
pesquisa, e a fase em que estamos hoje (avaliação das propostas pelas áreas técnicas 
demandantes). Os passos seguintes serão o de acompanhamento dos processos de 
contratação e de execução do projeto. Como em todo o processo de desenvolvimento de 
software, estamos no deparando com diversos problemas que estão sendo tratados para 
que possibilite o correto uso da ferramenta e o alcance do seu objetivo final, que é o de 
possibilitar o acompanhamento de todo o processo de nascimento, desenvolvimento e 
finalização de um projeto de P&D, tendo como último passo a geração do relatório 
final do projeto. 
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Para aprimorar o processo e ajudar no acompanhamento dos projetos, foi retomado o 
Comitê de P&D+I, que tem entre os seus objetivos o de acompanhar e monitorar, nas 
respectivas áreas, a execução dos projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
Tecnológica, possibilitando seu sucesso, a internalização dos resultados alcançados e a 
condução no sentido de os projetos alcançarem os objetivos para os quais foram 
aprovados e contratados. 
 
A 1ª Reunião do Comitê foi realizada no dia 27/06/14, onde ficou determinada uma 
sistemática de reuniões mensais, com a presença de representantes indicados pelas 
Diretorias da Empresa, para discutir o andamento dos projetos e as dificuldades 
encontradas, bem como as ações corretivas necessárias.” 
 
Posicionamento final da CGU: 
Considerando a criação do Comitê de P&D+I tendo em vista o monitoramento da 
execução dos projetos, bem como a continuidade do desenvolvimento dos trabalhos de 
alimentação do Sistema Informatizado SGPPED, a recomendação em tela vem sendo 
atendida. 
 
Recomendação 002: 
Efetuar, através da administração do contrato, o devido acompanhamento das 
metas do terceiro termo aditivo, de modo a evitar novas prorrogações de prazo, 
com possíveis repercussões financeiras que venham a onerar ainda mais o projeto. 
 
Resposta atual: 
“Etapa 01 - Elaboração de procedimentos para radiografar grandes estruturas: 
Ainda não realizada, pois a elaboração dos procedimentos dependerá da conclusão das 
etapas 05 e 13. 
 
Etapa 05 - Projeto e construção de sistema de tomografia computadorizada: 
Esta etapa encontra-se em andamento. 
 
Para viabilizar o sistema de radiografia digital de alta energia, houve a necessidade de 
trabalhar um espaço que possua plano de proteção radiológica em conformidade com 
as normas do CNEN - Conselho Nacional de Energia Nuclear. 
 
Como não existe no Nordeste essa infraestrutura de laboratório e nem a possibilidade 
de prestação desse serviço, a solução foi adequar o Laboratório de Ensaios Não 
Destrutivos do Departamento de Engenharia Mecânica da UFPE para obter a licença 
de operação que atenda a norma CNEN, conforme previsto na etapa 13. 
 
Para atendimento ao prazo solicitado, no entanto, surgiram algumas dificuldades: 
 
- A assinatura do termo demandou, praticamente, 4 meses, remanescendo assim 8 
meses para realizar as atividades previstas para concluir o P&D. 
 
- O cálculo de blindagem foi concluído em 18 de julho/2013 pela empresa contratada 
"Nuclear Assessoria e Projetos em Radioproteção". 
 
- Foi necessário certificar-se de que o cálculo estava de acordo e a Professora Relen 
Khoury, inspetora em proteção radiológica, e Professora Titular da UFPE no 
Departamento de Energia Nuclear, foi consultada. Como o termo aditivo não tinha sido 
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aprovado, o parecer favorável da Profa. Helen Khoury só foi possível ser emitido em 
outubro de 2013. 
 
- A partir desse parecer, como solução para realizar os testes de viabilidade técnica do 
sistema de radiografia digital de alta energia em referência, do ponto de proteção 
radiológica, a equipe da UFPE optou por um "bunker" subterrâneo. 
 
- Com o cálculo de blindagem aprovado, iniciou-se a segunda etapa para viabilizar a 
construção do "bunker". Para tanto, baseando-se no cálculo de blindagem, houve a 
necessidade de contratar um serviço de projeto arquitetônico e de cálculo estrutural do 
"bunker" subterrâneo, cuja construção foi impedida pela Diretoria de Planos e 
Projetos da Prefeitura do Campus da UFPE, através do Oficio N°. 19/2014/DPP/SPO, 
devido a interferência com as fundações do prédio existente. 
 
- Assim, em fevereiro/2014, a melhor alternativa encontrada pela equipe de P&D da 
UFPE foi reforçar a blindagem do laboratório de radiografia industrial existente de 
forma que para isso foi demandado um novo cálculo de blindagem. 
 
- Para aquisição de serviço especializado para cálculo de blindagem, houve a 
necessidade de obter novas propostas de preço para construir um bunker não 
subterrâneo. Para tanto, demandaria uso de paredes de chumbo. 
- A consolidação das propostas para contratação do serviço de um novo cálculo de 
blindagem, seguindo a lei 8.666 e a respectiva conclusão do serviço só foi realizada em 
13 de Junho/2014. 
 
- O Cálculo de blindagem concluído define a necessidade de aplicar em torno de 30 
toneladas de chumbo. Sendo necessário também cálculo e construção de uma base de 
concreto para assentar as quatro paredes de chumbo, devido ao seu elevado peso. Pelo 
acima exposto, tornou-se inexequível a conclusão desta etapa até o dia 04 de julho de 
2014. 
 
Por conseguinte, foi solicitada em 01 de julho/2014 uma prorrogação no prazo de 
execução para 18 de outubro de 2014 e prazo de VIGÊNCIA para 18 de novembro de 
2014 visando desenvolver uma estrutura que atendesse a essa exigência e concluir o 
projeto. Destacamos, ainda, que esta prorrogação não implicará em alteração de Valor 
no Contrato e que se faz suficiente para a sua finalização. 
 
Etapa 06 - Ensaio no campo (Parte 01); 
Esta etapa encontra-se em andamento. 
Foram realizados ensaios no dia 09/04/2014 na Estrutura 32/1 da LT PFECTMU1 
(08F8) PAUFERRO-COTEMINAS, 230 KV, C1, porém o relatório apresentado pela 
UFPE não foi considerado satisfatório e devolvido para devido ajustes. 
 
Etapa 10 - Ensaios laboratoriais com Betatron e imagem Plate; 
Esta etapa só deverá ser concluída após a construção do Laboratório (Etapas 5 e 13), 
pois a partir daí a UFPE poderá realizar ensaios com segurança, bem como 
parametrizar o equipamento para determinar as condições ótimas para cada aplicação 
determinada; 
 
Etapa 11 - Ensaios no campo (Parte 02): 
Esta etapa encontra-se em andamento. 
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Ocorreram 02 ensaios em cruzetas de concreto situadas no Almoxarifado da Chesf – 
Unidade Abreu e Lima, em 07/04 e 11/04, porém sem sucesso. 
 
No dia 07/04, ocorreram problemas no leitor de imaging plate de alta resolução. Já no 
dia 11/04, os problemas aconteceram no grupo gerador, bem como no emissor do 
Betatron. Por se tratar de um equipamento especializado, a UFPE, juntamente com o 
fabricante do emissor de Betatron estão estudando as reais causas da baixa emissão de 
radiação. 
 
Etapa 12 - Transferência de tecnologia para Chesf; 
Ainda não realizada, pois a elaboração dos procedimentos dependerá da conclusão das 
etapas 05 e 13. 
 
Etapa 13 - Adequação do laboratório para testes visando desenvolvimento de 
procedimentos e normativos: 
 
Esta etapa encontra-se em andamento e em conjunto com a etapa 5. 
A UFPE, com base no Cálculo de Blindagem, encontra-se especificando os tipos de 
tijolos de chumbo a serem adquiridos. 
 
Etapa 14 - Elaboração de normativos; 
Ainda não realizada, pois a elaboração dos procedimentos dependerá da conclusão das 
etapas 05 e 13. 
 
Etapa 15 - Elaboração do relatório final. 
Ainda não realizada, pois esta etapa depende da conclusão de todas as etapas 
anteriores.” 
 

Posicionamento final da CGU: 
Os problemas de planejamento na concepção das etapas do projeto encontram-se em 
constante desdobramento ao longo da execução do respectivo contrato, o que reforça 
ainda mais a necessidade de um acompanhamento por parte dos coordenadores e do 
Comitê de P&D, para que os esforços já empreendidos não venham a ser perdidos. 
 
É preciso atenção no gerenciamento das ações do projeto, sobretudo no que se refere ao 
cumprimento dos prazos, o que não deverá ocorrer, diante das justificativas 
apresentadas, sob pena de gerar necessidade de novas prorrogações com acréscimos 
financeiros. 
 
Diante do exposto, não há evidências de que a recomendação tenha sido atendida, 
considerando principalmente a falta de perspectivas de conclusão do projeto que, se 
tiver sucesso, deverá demandar um tempo bem maior que o que fora planejado. 
  
##/Fato## 

1.1.2 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA                   

1.1.2.1 INFORMAÇÃO 

 
Parecer de Auditoria Interna. 
 
Fato 

 
Tendo em vista buscar respostas aos questionamentos de auditoria propostos pelo 
Tribunal de Contas da União – TCU, a equipe procedeu a exames para descrever 
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aspectos sobre a constituição da Unidade de Auditoria Interna, bem como sobre o nível 
de conformação do conteúdo do parecer de auditoria interna com os ditames da DN 
TCU nº 132/2013.  
 
Os questionamentos são os seguintes: 
 
“A unidade possui auditoria interna? 
 
Caso a unidade possua auditoria interna, o Parecer de Auditoria atende integralmente 
ao item 1 do Anexo III da DN TCU nº 132/2013?” 
 
A Unidade de Auditoria Interna da Chesf, vinculada ao Conselho de Administração, 
conforme art. 15, § 3º, do Decreto nº 4.304/2002, encontra-se formalmente constituída e 
as suas prerrogativas, deveres e obrigações, há tempos existentes de forma esparsa, 
foram recentemente consolidados no "Regulamento da Auditoria Interna da Chesf", 
aprovado pela Decisão de Diretoria DD-18.08/2012, em 23/4/2012. 
 
O art. 10 desse Regulamento prescreve o livre acesso a todas as dependências da 
Companhia, por parte dos integrantes da Auditoria Interna, assim como a documentos, 
valores e livros considerados indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições, não 
lhes podendo ser negado acesso, sob qualquer pretexto, a processos, documentos e 
informações, devendo os mesmos serem tratados de forma confidencial e serem 
utilizados tão somente para consubstanciar o resultado do trabalho que realizam.  
 
Consoante informação do Relatório de Gestão de 2013, a designação e a exoneração do 
titular da Auditoria Interna da Chesf devem ser submetidas, pela Diretoria Executiva 
(colegiado dos Diretores), à aprovação do Conselho de Administração e, após, à 
aprovação da Controladoria-Geral da União – CGU, conforme definido pelo art. 15, § 
5º, do Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000, alterado pelo Decreto nº 4.304, de 16 
de julho de 2002. 
 
Acerca da sistemática de atuação, as informações solicitadas pela Auditoria Interna da 
Chesf são encaminhadas às áreas responsáveis por meio de documentos formais 
denominados "Solicitação de Auditoria" (SA), contendo prazo de resposta de até cinco 
dias úteis. As solicitações eventualmente não atendidas são ratificadas no Relatório de 
Auditoria, que deve ser respondido no prazo de 30 dias corridos, por determinação de 
Decisão de Diretoria DD-150/1989, de 25/9/1989. 
 
Importante registrar que a Auditoria Interna utiliza a certificação do atendimento às 
recomendações da Auditoria Interna, da Controladoria Geral da União e das 
determinações do Tribunal de Contas da União, que consiste na verificação do nível de 
atendimento às recomendações pendentes a cada trabalho realizado sobre determinada 
área, como em “Contratos”, “Benefícios da Fachesf” e “Gestão de Convênios”. 
 
A Auditoria Interna dispõe atualmente do Sistema SIA, por meio do qual são 
acompanhados os prazos de atendimento aos itens das solicitações de auditoria e das 
recomendações expedidas pela Auditoria Interna às áreas auditadas. Acerca das 
recomendações e seus prazos de atendimento, o módulo de “follow up” do SIA tem 
comandos segundo os quais são enviadas mensagens de alerta sobre a iminência do 
encerramento dos prazos, aos auditores responsáveis pelos correspondentes trabalhos. 
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Esse Sistema está em processo de substituição, na medida em que os processos de 
trabalho da auditoria interna tiveram a modelagem concluída ainda em 2013, de maneira 
que se encontra em andamento os procedimentos de escolha do novo software que 
melhor atenda às necessidades da Auditoria Interna da Chesf. 
 
No que se refere às hipóteses de trabalhos que, em razão da singularidade ou 
complexidade da matéria, a Auditoria Interna necessitar, no decorrer dos trabalhos, do 
auxílio de especialista, pode ser requerida a participação de outros empregados da 
Companhia, conforme comando insculpido no art. 9º do Regulamento de Auditoria 
Interna. 
 
A participação da Auditoria Interna na gestão da Chesf pode ocorrer apenas na condição 
de assessoramento às decisões da alta administração da Companhia, conforme assevera 
o art. 4º do Regulamento da Auditoria Interna da Chesf, de maneira que tal condição 
visa promover o alcance do objetivo de evitar o desvio de funções e de preservar sua 
isenção e imparcialidade. Nesse particular, os Órgãos de direção podem fazer uso da 
Auditoria Interna da Chesf no assessoramento relativo às decisões importantes da 
Companhia. 
 
Adicionalmente, é importante registrar que o Conselho Fiscal realiza, a cada reunião, o 
monitoramento, com auxílio da Auditoria Interna, das recomendações pendentes de 
atendimento pelas áreas responsáveis. Tal expediente tem sido eficaz no que tange a 
tornar efetivos os comandos e sugestões oriundos dos trabalhos da Auditoria Interna, 
minimizando os riscos com relação à demora na adoção das providências com vistas ao 
atendimento das recomendações da AUDIN/Chesf.  
 
O Parecer da Unidade de Auditoria Interna, constante do Processo de Prestação de 
Contas da Chesf no exercício de 2013, consoante item 1 do Anexo III da DN TCU nº 
132/2013, contém a síntese das avaliações e dos resultados que fundamentaram a 
opinião, e também o que segue: 
 
a) demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada; como é feita a 
escolha do titular; qual o posicionamento da unidade de auditoria na estrutura da UJ; 
 
b) avaliação da capacidade de os controles internos administrativos da unidade 
identificarem, evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, bem como de 
minimizarem riscos inerentes aos processos relevantes da unidade; 
 
c) descrição das rotinas de acompanhamento e de implementação, pela UJ, das 
recomendações da auditoria interna; 
 
d) informações sobre a existência ou não de sistemática e de sistema para 
monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna; 
 
e) informações sobre como se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das 
recomendações feitas pela auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não 
implementação de tais recomendações; 
 
f) descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de 
administração e ao comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados decorrentes 
da não implementação das recomendações da auditoria interna pela alta gerência; 
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g) informações gerenciais sobre a execução do plano de trabalho do exercício de 
referência das contas. 
 
Dentre os trabalhos da Auditoria Interna realizados em 2013, é digno de nota a 
Certificação do Atendimento às recomendações da Auditoria Independente 
(PricewaterhouseCoopers), com relação ao conteúdo do Relatório de 07/3/2012, 
denominado “Relatório de recomendações para o aprimoramento dos controles 
internos elaborado em conexão com o exame das demonstrações financeiras 
encerradas em 31 de dezembro de 2011”. 
  
##/Fato## 

2 GESTÃO OPERACIONAL                            

2.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

2.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
A Divisão de Meio Ambiente de Transmissão - DEMT constitui-se em uma 
unidade técnica sem saída para suas demandas.  
 
Fato 

 
Com o objetivo de coletar subsídios para avaliação da estrutura de trabalho, procedeu-se 
a entrevistas com os colaboradores da Chesf lotados na Divisão de Meio Ambiente de 
Transmissão – DEMT. A amostra escolhida contemplou oito empregados de um total de 
15. 
 
Em sede de resposta ao pedido de informações consubstanciado na Solicitação de 
Auditoria nº 201314222/02, no âmbito dos trabalhos de acompanhamento permanente 
de gastos no exercício de 2013, o Departamento de Meio Ambiente da Chesf informou 
o que segue, sobre a composição e atribuições de seus membros, através da CI-DMA nº 
47/2013, de 10/10/2013: 
 
“A DEMT possui atualmente 15 colaboradores, os quais são responsáveis pelo 
assessoramento ambiental dos empreendimentos de transmissão, desenvolvendo as 
seguintes atividades: 
 
 - alimentar e atualizar o Sistema de Demandas Ambientais – SDA; 
 - apoiar a elaboração da documentação para licenciamento; 
 - apoiar a elaboração de especificações técnicas; 
 - monitorar faixas de servidão e emitir relatórios; 
 - realizar tratativas com órgãos licenciadores e autorizativos – DNPM, INCRA, 
FCP,IPHAN, FUNAI, Prefeituras, entre outros; 
 - minutar respostas às notificações e auditorias. 
 
(...)” 
 
Os oito entrevistados, os quais foram arguidos no período de 10 a 13/12/2013, na sede 
da Chesf em Recife/PE, destacaram de forma unânime que a Divisão de Meio Ambiente 
de Transmissão – DEMT é a única unidade técnica da Companhia que não apresenta 
uma porta de saída para suas demandas. Ou seja, quando a Superintendência de 
Planejamento da Expansão da Transmissão demanda dos técnicos da DEMT as 
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atividades necessárias ao licenciamento dos empreendimentos novos, gera para aquela 
Divisão a responsabilidade por, daí em diante, gerenciar os condicionantes ambientais 
contidos nas respectivas Licenças de Operação – LO ou equivalentes, bem como as 
constantes renovações das LO, que possuem prazos de validade limitados. 
 
É fato que, ao tratar das atribuições de “obter, renovar e regularizar o licenciamento 
ambiental dos empreendimentos de transmissão”, ou mesmo “elaborar, implantar e 
monitorar programas de gestão ambiental nos empreendimentos de transmissão”, a 
DEMT tem de zelar, inclusive, pela manutenção das condições ambientais nas áreas de 
influência das linhas de transmissão e subestações já incorporadas ao Sistema Chesf, 
sejam essas instalações recém-construídas, sejam instalações antigas.  
 
Tal característica atribui à unidade técnica em tela uma responsabilidade crescente, já 
que não se constitui da mesma forma que a Diretoria à qual se encontra vinculada, 
através da Superintendência de Planejamento de Expansão da Transmissão – SPE, qual 
seja, a Diretoria de Engenharia e Construção – DE, à qual incumbe somente a 
implantação de novos empreendimentos. 
 
Já à Diretoria de Operação – DO da Chesf é responsável, segundo Relatório de Gestão 
de 2012, “pela direção das ações de planejamento e execução das atividades de 
Operação e Manutenção do sistema de geração e transmissão de energia elétrica”, 
bem como “pela coordenação das atividades das Gerências Regionais de Operação”, 
fato que deixa claro existir na Chesf rígida divisão entre as funções de construção de 
empreendimentos de geração e transmissão, bem como as de operação e manutenção 
dessas instalações. Essas tarefas, portanto, incumbem a diferentes Diretorias, cada qual 
com suas Superintendências e Divisões específicas, em diferentes especialidades dentro 
do ramo de engenharia elétrica de sistemas de potência. 
 
Dessa forma, o fato de que a DEMT passa a assumir a obrigação de acompanhar os 
empreendimentos, no que se refere aos aspectos de meio ambiente envolvidos em sua 
operação, somente incrementa constantemente a demanda a ser distribuída aos 15 
colaboradores, dos quais um é a própria gerente de divisão e o outro exerce funções de 
secretaria (profissional de nível médio), restando, portanto, na prática, 13 empregados 
com funções de cunho técnico.  
 
Os membros da DEMT, portanto, demonstraram em seus relatos anseio pela criação de 
uma divisão técnica equivalente a de sua lotação, com competências voltadas à 
administração dos aspectos ambientais dos empreendimentos de transmissão que 
venham a entrar em operação.   
 
Ademais, como bem ressaltou um dos entrevistados, não bastasse o reduzido quadro de 
técnicos na Divisão de Meio Ambiente de Transmissão – DEMT, não foram previstas 
vagas para cargos com atribuições de gerenciamento e análise de aspectos de caráter 
ambiental dos empreendimentos de geração e transmissão da Chesf, no último concurso 
realizado pela Companhia em 2012.  
 
Conforme informações constantes do portal corporativo da Chesf, no sítio 
“http://www.chesf.gov.br/portal/page/portal/chesf_portal/paginas/institucional/instituci
onal_recursos_humanos/conteiner_recursos_humanos?p_name=DCB1B4D0642ED02
4E0430A803302D024”, as vagas de nível médio foram para as formações de Técnico 
em Eletrotécnica, Técnico em Mecânica, Técnico em Edificações, Técnico em 
Eletrônica/Telecomunicações e Piloto de Helicóptero. 
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Para o nível superior, houve oportunidades para profissionais das áreas de Engenharia 
Elétrica/Eletrotécnica, Mecânica, Eletrônica/Telecomunicações, Civil, Cartográfica ou 
de Agrimensura, Economia, Administração, Ciências Contábeis e Analista de Sistemas. 
 
Tal realidade em termos de quantitativo de recursos humanos, segundo o empregado, 
estaria em descompasso com a crescente demanda de serviços naquela unidade técnica. 
 
Nesse particular, dos oito empregados entrevistados, quatro se consideraram 
sobrecarregados em função do excesso de demandas e quadro reduzido de técnicos na 
Divisão em estudo; dois afirmaram que estão próximos do limite máximo de sua 
capacidade de trabalho; e três disseram não se sentirem sobrecarregados, embora 
vislumbrem em 2014 um aumento de demanda para a Divisão, em função, inclusive, do 
provável retorno da Chesf à participação em leilões de transmissão promovidos 
anualmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 
 
Por fim, interessante pontuar opinião de empregado especialista em análises de estudos 
sobre meio biótico (fauna e flora) das áreas de influência dos empreendimentos de 
transmissão, no sentido de que deve haver, da Gerência do Departamento de Meio 
Ambiente - DMA e da própria Presidência da Chesf, preocupação com a reposição de 
profissionais graduados em Biologia, em face dos efeitos do Plano de Incentivo à 
Demissão Voluntária – PIDV nos próximos dois anos. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Estrutura organizacional não condizente com a natureza das demandas. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio da Comunicação Interna DMA nº 006/2014, de 11/02/2014, a Chesf 
apresentou esclarecimentos para os fatos apontados na Solicitação de Auditoria nº 
201317597/02, nos seguintes termos: 
 
“Visando diminuir a demanda crescente da DEMT a Chesf iniciou um processo de 
estruturação de outras unidades da empresa para assumirem algumas demandas 
ambientais. As duas unidades da empresa que já colaboram mais diretamente no 
atendimento às demandas ambientais são a Divisão Regional Administrativa Norte – 
DRAN, em Fortaleza/CE e a Administração Regional de Salvador – ASV, em 
Salvador/BA. 
 
No intuito de reduzir a carga de trabalho da DEMT, a Chesf planeja estruturar outras 
unidades da empresa para atender a crescente demanda ambiental, bem como realizar 
concurso público para reforçar o quadro de profissionais do DMA e suas Divisões.”  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
É de salutar importância que os esforços empreendidos pela Chesf, no sentido de 
estruturar outras unidades administrativas para dar apoio às demandas da DEMT, devem 
se desenvolver tendo por premissa a sistemática separação entre as atividades de 
operação e manutenção das tarefas afetas à implantação de novos empreendimentos de 
transmissão, no que se refere à gestão ambiental desses aspectos. 
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Quanto à necessidade de concurso público, em face do quantitativo de demandas que 
ingressam na DEMT, e do atual quadro de apenas 13 empregados naquela unidade 
administrativa disponível para atendimento, faz-se necessário iniciar levantamento de 
necessidades de recursos humanos para cada especialidade técnica. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Proceder à estruturação das unidades de apoio às demandas da 
DEMT, de modo a adotar a separação sistemática e gradual entre as atribuições de 
gestão ambiental de empreendimentos em implantação daquelas que se refiram ao 
acompanhamento e monitoramento de programas e condicionantes ambientais.  
 
 
2.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

 
Existência de grande número de demandas oriundas de empreendimentos em 
operação, com comprometimento de parte da força de trabalho da DEMT. 
 
Fato 

 
De uma maneira geral, foram entrevistados os seguintes profissionais, identificados por 
sua área de formação: 
 
 

Formação 

Administradora 

Técnico em Meio Ambiente 

Engenheiro Civil 

Comunicólogo 

Engenheiro Agrônomo 

Engenheira Florestal 

Biólogo 

Historiador 

 
 
Desses oito colaboradores entrevistados, três deles mencionaram, durante as respectivas 
arguições, que a totalidade de suas atribuições hoje diz respeito ao gerenciamento de 
questões ambientais de linhas de transmissão e subestações em operação. Além destes, 
outros dois colaboradores possuem, dentre suas atribuições, atividades de 
gerenciamento voltadas a aspectos ambientais de empreendimentos em operação sob 
responsabilidade da Chesf. 
 
A título de exemplo, cite-se o teor da entrevista realizada com um dos empregados, para 
o qual a Gerência da DEMT, na resposta à SA 201314222/02, no acompanhamento 
permanente de gastos de 2013, enumerou as seguintes atribuições gerais: 
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• Licenciamento de empreendimentos em operação nos estados do Ceará, Rio 
Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco; 

• Revisar relatórios de monitoramento de faixa de servidão; 
• Elaborar documentação para licenciamento; 
• Acessantes e conexões; 
• SDA (alimentar e atualizar). 

 
Dessas atribuições, o colaborador em epígrafe destacou a responsabilidade pelas 
atividades de gerenciamento do cumprimento de vultoso contingente de condicionantes 
ambientais, enumeradas nas licenças de operação dos empreendimentos de transmissão 
de energia elétrica localizados no Estado do Ceará/CE. Há uma carteira de cerca de 20 
empreendimentos de transmissão sob responsabilidade do entrevistado, cuja jurisdição 
cabe à Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará – SEMACE. 
 
Já no que se refere à renovação de licenças de operação das linhas de transmissão e 
subestações situadas no estado do Ceará, o Órgão de Meio Ambiente prescreve a 
elaboração de um relatório técnico anual, denominado RAMA – Relatório Anual de 
Monitoramento Ambiental, um para cada empreendimento, contendo análises e 
informações sobre os meios biótico, físico, social e de tratamento e gerenciamento de 
resíduos. Ou seja, apesar de expedir licenças de operação com validade de cerca de três 
anos, exige anualmente que o empreendedor demonstre o atendimento às 
condicionantes das licenças, dentre outras informações, que devem instruir o Relatório 
denominado RAMA. Na avaliação do entrevistado, tal procedimento resulta, na prática, 
na validade de um ano para o licenciamento ambiental de operação. 
 
O entrevistado destacou ainda, com relação ao Órgão de Meio Ambiente do Estado do 
Rio Grande do Norte – IDEMA, que as respectivas autoridades vêm exigindo, tanto 
para instalações de transmissão decorrentes da execução de novos projetos, bem como 
para os empreendimentos mais antigos, como subestações, o “habite-se” do Corpo de 
Bombeiros. Tal exigência vem causando transtornos para a DEMT com relação à pauta 
de renovações de licenças de operação de instalações situadas no território daquele 
estado, principalmente no que se refere às subestações mais antigas, para as quais, não 
raro, não há memórias ou plantas de seus projetos originais. Assim sendo, os processos 
de renovação das licenças desses empreendimentos, enquanto não se resolvem, devido a 
pendências tais como o “habite-se” do Corpo de Bombeiros, representam grandes riscos 
à Chesf no que tange à imputação de multas, incluindo a hipótese de cassação das 
licenças outrora expedidas. 
 
Finalmente, o empregado informou que essas atividades, na rotina usual de tarefas, têm 
de ser preteridas em face de demandas prioritárias, sobretudo aquelas que se originam 
de órgãos como Judiciário e Ministério Público, ou mesmo de órgãos ambientais como 
o IBAMA, para as quais são assinados prazos relativamente curtos para resposta da 
DEMT (15 dias, por exemplo). 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Planejamento da estruturação da Divisão administrativa ou operacional sem levar em 
conta que as demandas decorrentes dos empreendimentos que entram em operação têm 
de ser monitoradas pela própria Divisão, a partir de sua energização e licenciamento 
ambiental de operação. 
  
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio da Comunicação Interna CI DMA nº 006/2014, de 11/02/2014, a Chesf 
apresentou esclarecimentos aos apontamentos efetuados na Solicitação de Auditoria nº 
201317597/02, nos seguintes termos: 
 
“A Chesf sofreu redução do quadro funcional devido à readequação da empresa 
perante a diminuição da sua receita advindo da renovação das concessões das Usinas 
Hidrelétricas através da Medida Provisória nº 579/2012 e da Lei Federal nº 12.783 de 
11.01.2013. 
As questões ambientais junto com a melhor formatação dos órgãos ambientais e 
licenciadores fizeram com que a demanda e processos da DEMT ficassem mais 
complexos e com maiores exigências. Ocasionando um maior quantitativo de trabalho 
sem a devida reposição numérica dos profissionais envolvidos. 
 
No intuito de resolver esta questão, a empresa está estudando a formatação de 
concurso público para readequação do quantitativo de profissionais de diversas 
especialidades a serem integrados ao Departamento de Meio Ambiente – DMA e em 
outras unidades da empresa para atendimento a crescente demanda ambiental.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
As alegações da Entidade somente corroboram o fato apontado, em função do qual faz-
se necessária e urgente a deflagração de estudos voltados à formatação de concurso 
público, de modo a adequar o quadro técnico da Chesf das especialidades profissionais 
requeridas em face da crescente complexidade das demandas ambientais que ingressam 
na DEMT. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Ultimar os estudos voltados à formatação do concurso público para 
preenchimento de vagas de profissionais nas especialidades requeridas, em virtude das 
crescentes demandas que ingressam na DEMT, inclusive no que se refere à renovação 
das licenças de operação dos empreendimentos de transmissão que já fazem parte do 
Sistema Chesf.  
 
 
2.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

 
Sistema informatizado insuficiente para atendimento às necessidades diárias da 
Divisão de Meio Ambiente de Transmissão (DEMT). 
 
Fato 

 
De acordo com as informações constantes da CI-DMA nº 47/2013, de 10/10/2013, três 
dos 15 colaboradores da DEMT são responsáveis pela alimentação e atualização do 
Sistema de Demandas Ambientais – SDA, o qual se destina ao armazenamento e 
sistematização das informações sobre gerenciamento dos programas, condicionantes e 
licenças ambientais dos empreendimentos sob gestão da Chesf. 
 
Ocorre que, nas entrevistas realizadas, os empregados informaram que a recuperação de 
informações úteis do SDA é uma tarefa extremamente penosa, considerando a baixa 
capacidade do sistema de filtros. Para alguns técnicos, o SDA teria entrado em desuso, 



 

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

76 

tendo em conta que o tempo demandado para alimentar informações em seu banco de 
dados é relativamente grande, e os esforços não são compensados pela qualidade e 
suficiência dos relatórios de informações que se pode extrair do mesmo, inclusive para 
atendimento a demandas de órgãos externos, como o IBAMA. 
 
A título de exemplo, foram solicitadas à Chesf, por meio da SA nº 201317598/002, a 
disponibilização, “através de extração de relatórios do SDA – Sistema de Demandas 
Ambientais, relação de empreendimentos em implantação, bem como informações 
sobre o cumprimento ou não dos prazos fixados para obtenção das licenças ou 
autorizações dos órgãos competentes, cujos processos de licenciamento estão sob a 
supervisão da Divisão de Meio Ambiente de Transmissão – DEMT”. 
 
Em resposta, o Departamento de Meio Ambiente enviou planilha em Excel (.xls) 
contendo as informações solicitadas, tendo sido pontuado verbalmente, pelos 
responsáveis, que o SDA não dispunha de funções capazes de emitir relatórios com 
aquelas informações, tendo sido o atendimento ao item solicitado um trabalho 
extremamente penoso, já que os dados sobre os licenciamentos ambientais dos 
empreendimentos relacionados tiveram de ser recuperados uma de cada vez nos 
registros do Sistema. 
 
Ademais, a entrevistada especialista em engenharia florestal destacou que as limitações 
do Sistema de Demandas Ambientais – SDA, no que se refere à dificuldade de 
compartilhamento de informações armazenadas no mesmo por outras divisões 
administrativas da Chesf, vem gerando para a DEMT uma maior carga de trabalho, já 
que, em função de não conseguirem extrair do Sistema as informações de que 
necessitam, os outros setores da Companhia sempre demandam a DEMT para tomar 
conhecimento de algum fato ou aspecto acerca dos licenciamentos ou condicionantes 
dos empreendimentos de transmissão. Esse fenômeno de centralização não é desejado 
pelos profissionais do DEMT, sobretudo os responsáveis pela alimentação e atualização 
do SDA, que acreditam ser o caminho em sentido contrário aquele de resultado mais 
eficiente.   
 
Para intervir positivamente nessa realidade, a Chesf celebrou o Contrato CTNI nº 
92.2012.5010.00, em 12/11/2012, com a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, e 
Universidade Federal de Campina Grande/PB, no valor de R$ 1.029.336,20, tendo em 
vista o desenvolvimento do Projeto de P & D denominado “SISTEMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL COM SUPORTE A DADOS GEOESPACIAIS, MULTIMÍDIA E 
DISPOSITIVOS MÓVEIS", que consistiu basicamente na construção de novas 
ferramentas de TI para os processos de gestão ambiental, com os diferenciais de 
manipulação de dados e imagens georreferenciadas de diversas mídias. 
 
Através da análise do Relatório de Atividades do projeto de pesquisa em tela, relativo 
ao mês de agosto de 2013 – etapa 3, foi possível verificar as ações voltadas ao 
desenvolvimento do Sistema de Informação do Plano de Ação Socioambiental – SIPAS. 
Já o relatório de atividades do mesmo mês, referente à etapa 5, mostrou o 
desenvolvimento de ações voltadas à implementação do Sistema de Licenciamento 
Ambiental – SISLIC. 
 
É possível verificar, em relação ao Sistema de Licenciamento Ambiental – SISLIC, que 
os recursos de filtros de informações passam a ser comuns, tornando-se possível aos 
usuários, por exemplo, realizar consultas sobre os empreendimentos de transmissão, 
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adotando critérios como o órgão licenciador ou o tipo de instalação (Subestação ou 
Linha de Transmissão). 
 
Segundo informações prestadas pela referida empregada, que participou diretamente das 
ações do projeto de pesquisa para desenvolvimento dos novos sistemas, já ocorreu uma 
primeira fase de treinamento dos empregados do DEMT para início da utilização dessas 
ferramentas, no período de 09 a 13/12/2013. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Ausência de melhorias periódicas no sistema informatizado, através de levantamento de 
necessidades da Divisão de Meio Ambiente. Nova solução de TI está sendo 
implementada, com dois sistemas sendo desenvolvidos em parceria com o Parque 
Tecnológico da Paraíba e Universidade Federal de Campina Grande. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio da Comunicação Interna CI DMA nº 006/2014, de 11/02/2014, a Chesf 
apresentou esclarecimentos aos apontamentos efetuados na Solicitação de Auditoria nº 
201317597/02, nos seguintes termos: 
 
“Está em execução desde dez/2012 o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento P&D 
intitulado “Sistema de Gestão Ambiental com Suporte a Dados Geoespaciais, 
Multimídia e Dispositivos Móveis”, tendo como um de seus principais objetivos a 
elaboração de ferramentas computacionais para auxiliar nos processos de gestão 
ambiental da Chesf. 
 
O referido P&D está sendo desenvolvido pelas Universidades Federais de Campina 
Grande – UFCG e do Maranhão – UFMA. Os dois Sistemas desenvolvidos pelas 
UFCG e UFMA (Sistema de Licenciamento Ambiental – SISLIC e Sistema de 
Informações do Plano de Ações Socioambientais – SIPAS) estão em fase de testes e, no 
momento, estão sendo inseridas informações dos processos de licenciamento para 
verificação de saídas, entraves e melhorias. Acreditamos que os sistemas desenvolvidos 
neste P&D atenderão as necessidades de gestão dos processos de licenciamento 
ambiental do DMA e, consequentemente da DEMT. 
Abaixo segue, para conhecimento, imagem da tela inicial do programa SISLIC: 
 
Omissis.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
As observações aduzidas pela Chesf corroboram o entendimento da equipe acerca da 
insuficiência e adequação às necessidades dos profissionais da DEMT, a respeito do 
Sistema de Demandas Ambientais – DAS, pelo que se aguarda a conclusão dos testes 
dos novos aplicativos para que sejam postos em efetivo funcionamento. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Concluir os trabalhos de testes do SISLIC e SIPAS, sem prejuízo de 
zelar pela extensão da acessibilidade dos novos aplicativos de gestão ambiental dos 
empreendimentos de transmissão e geração a todas as unidades administrativas da 
Chesf.   
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2.1.1.4 CONSTATAÇÃO 

 
Entraves à atividade de fiscalização de contratos de consultoria em matéria de 
gestão ambiental, necessários ao licenciamento da construção de Linhas de 
Transmissão de energia elétrica. 
 
Fato 

 
Em entrevista com os empregados da Divisão de Meio Ambiente de Transmissão - 
DEMT, foi verificado que há entraves ao exercício da atividade de fiscal dos contratos 
de consultoria para a promoção do licenciamento ambiental dos empreendimentos de 
transmissão em implantação, a exemplo do excesso de projetos a serem acompanhados, 
o contingenciamento de recursos financeiros e a falta de acesso à rede corporativa por 
meio de tecnologia “wireless” quando da realização das etapas de campo. 
 
Com relação ao contingenciamento de recursos financeiros, o entrevistado em tela 
descreveu que, em face dos efeitos da Medida Provisória nº 579/2012, foram tomadas 
pela Presidência da Chesf medidas de redução das despesas com pessoal, dentre as quais 
se destaca o pagamento da rubrica de adicional de periculosidade. 
 
Através da verificação do Relatório de Auditoria Interna RA-AUD nº 29/2013, de 
26/08/2013, constatou-se que 1.323 empregados deram ensejo ao recebimento do 
adicional de periculosidade, que encontra seu fundamento fático na visita a áreas de 
risco na Chesf. Segundo o Relatório, R$ 30.947.407,23 (trinta milhões, novecentos e 
quarenta e sete mil, quatrocentos e sete reais e vinte e três centavos) foram pagos, a 
título de adicional de periculosidade, até julho de 2013. Isso representa, em média, um 
desembolso no valor de R$ 6.189.481,45 por mês.  
 
Considerando a materialidade e relevância dessas despesas para a folha de pagamento 
da Chesf, foram reduzidos custos com essa rubrica, passando a constituir tal 
contingenciamento em um entrave ao ritmo normal das inspeções de campo dos fiscais 
dos contratos de consultoria. 
 
Um dos empregados ressaltou que é comum a coincidência de períodos das inspeções 
planejadas no cronograma de trabalho dos gestores ambientais de empreendimentos da 
DEMT, de maneira que vem sendo gerada uma concorrência entre empregados, tendo a 
Chefia que decidir pela conveniência e oportunidade dos deslocamentos de cada um. A 
impossibilidade de determinados deslocamentos para o campo é um fator de risco para a 
avaliação da qualidade dos produtos apresentados pelas consultorias ambientais à Chesf. 
 
Quanto à falta de recursos tecnológicos, sobretudo de hardware, para acesso aos 
sistemas da rede corporativa da Chesf pelos empregados quando se encontram em 
viagem, tal limitação tem o condão de impactar negativamente a produtividade dos 
colaboradores, principalmente no que se refere às demandas das consultorias e de 
órgãos de licenciamento ambiental. Ou seja, nas etapas de campo, os fiscais de contratos 
de consultoria permanecem isolados, sem terem conhecimento, por exemplo, das 
mensagens eletrônicas via notes remetidas aos mesmos, oriundas de colaboradores da 
Chesf ou de representantes de consultorias, ou mesmo de autoridades de órgãos de 
licenciamento estaduais. 
  
##/Fato## 

Causa 
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Ausência de realização de estudos voltados à compatibilização das atribuições dos 
colaboradores da DEMT com as demandas que ingressam na Divisão. Os gestores, 
ainda que de forma incipiente, vêm apresentando movimento no sentido de promover 
reestruturação no setor, inclusive através da descentralização de suas funções para os 
demais estados do Nordeste. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio da Comunicação Interna CI DMA nº 006/2014, de 11/02/2014, a Chesf 
apresentou esclarecimentos aos apontamentos efetuados na Solicitação de Auditoria nº 
201317597/02, nos seguintes termos: 
 
“Diante da Medida Provisória nº 579/2012 e da Lei Federal nº 12.783 de 11.01.2013, a 
empresa adotou alguns procedimentos para redução de custos operacionais, como por 
ex. otimização do planejamento das atividades externas (quantitativo de equipe, 
credenciamento necessário ao recebimento de adicional de periculosidade, compra de 
passagens antecipadas, hospedagens na rede hoteleira credenciada, etc.). 
 
A Chesf disponibiliza para atividades externas alguns equipamentos indispensáveis, 
tais como: GPS, máquina fotográfica, hipsômetros, trenas, equipamentos de proteção 
individual – EPIs, etc. 
 
Para facilitar a comunicação, os técnicos estão autorizados a realizarem ligações a 
“cobrar” para empresa, quando há sinal nas áreas de cobertura das operadoras de 
telefonia móvel. O e-mail corporativo é disponibilizado pela internet aberta por meio 
do endereço eletrônico www4.chesf.gov.br, bem como em todas as instalações da 
Chesf.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Apesar da restrita margem de manobra da Divisão de Meio Ambiente da Transmissão – 
DEMT, no que se refere à utilização de recursos tecnológicos para comunicação do 
empregado com a rede corporativa da Chesf, quando dos períodos de campo, deve ser 
levada em consideração a atual realidade da Divisão, no que tange à multiplicidade de 
tarefas dos colaboradores do DEMT. 
 
Nesse sentido, a implementação de ferramentas de acessibilidade aos correios 
eletrônicos corporativos, pelos empregados da DEMT, quando estiverem pernoitando 
fora da sede, consiste em meio de promover maior agilidade na comunicação com as 
empresas de consultoria e assessoria ambiental contratada pela Chesf, bem como na 
análise de produtos técnicos entregues, sobretudo quando investidos na função de 
fiscais desses contratos. 
 
No que atine à concorrência que se estabelece entre gestores ambientais de 
empreendimentos, ou mesmo fiscais de contratos de consultoria, inclusive quando há 
coincidência de períodos de inspeção física planejados, há que se ressaltar a importância 
de se estabelecer critérios internos de prioridade para ultimar as viagens, de modo a 
reduzir, tanto quanto possível, os riscos inerentes à validação de produtos técnicos sem 
a correspondente verificação física. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
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Recomendação 1: Estabelecer e adotar critérios técnicos internos no que tange à 
avaliação da oportunidade de efetivar deslocamentos dos colaboradores para os locais 
de implantação dos empreendimentos de transmissão, cuja gestão ambiental esteja sob 
sua responsabilidade, de modo a reduzir, tanto quanto possível, os riscos de validação 
de produtos e projetos entregues pelas consultoras sem a correspondente avaliação 
presencial. 
 
 
2.1.1.5 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência de sistemática de distribuição de demandas na DEMT consoante as 
especialidades requeridas para a análise do conteúdo dos produtos entregues na 
Chesf. 
 
Fato 

 
Mediante entrevista com os colaboradores da Divisão de Meio Ambiente de 
Transmissão – DEMT, foi possível verificar evidências de que, em média, os técnicos 
daquela Divisão não conseguem atuar em tempo integral nas áreas do conhecimento de 
sua especialização.   
 
Cite-se como exemplo entrevistada que mencionou ser comum o exercício das 
atribuições de gestor ambiental, atividade que compreende a gestão do processo de 
licenciamento de um empreendimento em implantação como um todo, do ponto de vista 
dos programas ambientais e do atendimento às condicionantes, bem como da análise 
dos estudos necessários à deflagração do processo junto aos órgãos competentes nos 
estados e na União (IBAMA). 
 
Assim sendo, não há como os profissionais do DEMT atuarem somente em suas áreas 
de especialização, como engenharia florestal, arqueologia, biologia e engenharia 
agronômica. No caso de empregado com formação em engenharia florestal, ela afirmou 
que, ao receber um documento técnico como o Relatório de Caracterização do 
Empreendimento (RCE), que contém os estudos ambientais básicos necessários à 
deflagração do pedido de licenciamento prévio junto aos órgãos competentes, a mesma 
procede à leitura de todo o documento, repassando para os especialistas, caso entenda 
necessário, os capítulos que não se enquadrem em sua área do conhecimento. Por 
exemplo, o RCE poderia seria submetido à análise do biólogo da DEMT para 
manifestação quanto à coerência do conteúdo dos estudos de fauna e flora (meio 
biótico) com o padrão de qualidade e suficiência exigido pela Chesf e órgão ambiental. 
 
Em termos de tempo alocado, a engenheira florestal informou que 20% de suas tarefas 
diárias destinam-se ao atendimento a demandas dos seus outros colegas, enquanto 
gestores ambientais de empreendimentos de transmissão novos, oportunidade em que 
dela se requer um parecer, ainda que informal, sobre a consistência técnica dos estudos 
apresentados pelas consultorias, bem como da coerência com o padrão esperado pela 
Chesf. Nessa qualidade, a empregada estaria atuando como especialista, na medida em 
que estaria apreciando os produtos entregues do ponto de vista dos conhecimentos em 
engenharia florestal.  
 
Nesse sentido, outro empregado entrevistado opinou que a pretensão de realizar, para os 
estudos ambientais entregues pelas consultorias para apreciação da Chesf, anteriormente 
ao seu envio ao órgão ambiental, as análises específicas com todos os profissionais das 
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diversas áreas do conhecimento, tornaria inviável o atendimento a todas as demandas 
diárias dos colaboradores que atuam na gestão ambiental de empreendimentos em fase 
de implantação, considerando a carência de pessoal e a multiplicidade de atribuições de 
cada um. 
 
Portanto, o risco que se apresenta no caso é a probabilidade de um determinado estudo 
ou relatório de execução de programa ambiental não ter sua análise realizada com a 
profundidade ou mesmo extensão necessária para assegurar minimamente que a Chesf 
não está recebendo das consultorias contratadas um produto de qualidade aquém da 
desejada. 
 
Ademais, todos os profissionais entrevistados, que têm no seu rol de atribuições a 
função de fiscal de contrato, afirmaram que esta é um subconjunto de um universo 
maior, correspondente ao conjunto das funções relativas à atividade de gestor ambiental 
de empreendimentos de transmissão. Obviamente, tal atividade não se confunde com a 
função de gestor de empreendimentos de transmissão, na forma da RN 03/2012 OI-71, 
vigente a partir de 01/05/2012, segundo a qual o profissional escolhido para essa 
atividade “atuará de forma interfuncional e sistêmica, coordenando o processo de 
mobilização das diversas áreas funcionais existentes, em especial no que concerne aos 
aspectos técnicos, legais, orçamentários e patrimoniais, necessários à implantação dos 
empreendimentos de transmissão, subordinada à Superintendência de Projetos e 
Construção da Transmissão - SPT, da Diretoria de Engenharia e Construção – DE.” 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Quadro reduzido de profissionais, o que obriga a distribuição da responsabilidade pela 
gestão ambiental de empreendimentos aos membros da DEMT. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio da Comunicação Interna CI DMA nº 006/2014, de 11/02/2014, a Chesf 
apresentou esclarecimentos aos apontamentos efetuados na Solicitação de Auditoria nº 
201317597/02, nos seguintes termos: 
 
“A distribuição das demandas na DEMT, referentes ao licenciamento ambiental, é 
realizada por técnico da equipe, independentemente da formação profissional, devido 
às atividades generalistas do processo de licenciamento (acompanhamento do 
desempenho das consultoras, reuniões com órgãos ambientais, solicitação/providências 
de documentos para atender às exigências dos órgãos licenciadores, interações com 
órgãos internos, entre outras). 
 
Por outro lado, a análise técnica dos documentos apresentados pelas consultoras é 
realizada pela mesma equipe sendo, no entanto, distribuídos de acordo com a 
especialidade dos técnicos. 
 
A Chesf reconhece que o quantitativo de especialistas está defasado em relação à 
demanda, e está em planejamento a realização de concurso público para equacionar 
este problema.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
As alegações da Entidade corroboram o entendimento da equipe a respeito da 
inadequação na distribuição de tarefas na DEMT, considerando, sobretudo, a 
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multiplicidade de tarefas para cada colaborador e a insuficiência do quadro de pessoal 
técnico especializado. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adotar rotinas administrativas capazes de promover a divisão de 
tarefas entre os profissionais do DEMT, de maneira a adequar a alocação da força de 
trabalho às especialidades requeridas para atendimento de cada demanda, sem prejuízo 
da continuidade das funções de gestor ambiental de empreendimentos de transmissão 
em implantação. 
 
 
2.1.1.6 INFORMAÇÃO 

 
Atrasos na implantação dos empreendimentos em relação aos prazos fixados pela 
ANEEL, nos contratos de outorga dos serviços de transmissão de energia elétrica. 
 
Fato 

 
Procedeu-se à leitura das informações constantes dos Relatórios de Monitoramento dos 
Empreendimentos de Transmissão sob responsabilidade da Chesf, de autoria dos 
gestores de empreendimentos de transmissão, figura de articulação institucional criada 
por meio da Resolução Normativa nº 03/2012 – OI 71, vigente desde 01/05/2012, de 
maneira a visualizar a situação dos cronogramas de implantação das respectivas linhas 
de transmissão e subestações, bem como as providências pretendidas e as prováveis 
datas para conclusão de sua implementação.  
 
Tendo procedido ao cotejo entre as informações constantes dos relatórios dos gestores 
de Empreendimentos de Transmissão, e aquelas extraídas dos Contratos de Concessão 
dos Serviços de Transmissão de Energia Elétrica, celebrados entre a Chesf e a ANEEL, 
foi possível detectar que muitos empreendimentos se encontram com seus prazos de 
implantação atrasados, conforme sintetizado no quadro a seguir: 
 
 
Linha de 
transmissão 

Prazo para 
emissão da 
Licença de 
Operação – 

ANEEL  

Situação atual Atraso em 
meses (Entre 
o prognóstico 
da Chesf e LO 

segundo 
ANEEL) 

Situação 
segundo 

GE/CMET* 

Sobradinho – 
Casa Nova 

27/11/2012** Construção iniciada em 28/01/2013. 
A obra está paralisada desde o dia 
30/09/2013, em decorrência dos 
embargos existentes. A remobilização 
para conclusão da obra depende da 
liberação das glebas restantes (23). 

12 Regular (em 
cinza) 

Sobral III – 
Acaraú II C2 

29/06/2012 Entrega do Relatório Final de 
Monitoramento Arqueológico na SE 
Aracaú II, em 02/08/2013, conforme 
Segundo Aditivo ao Contrato.   

25 Crítica (em 
vermelho) 

Bom Jesus da 
Lapa II - Igaporã 

29/06/2012 Primeiro relatório trimestral de 
execução do PBA – obras de 

19 Crítica (em 
vermelho) 
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terraplenagem na SE Igaporã. 

Morro do Chapéu 
– Irecê 

13/08/2013 Segundo levantamento da empresa de 
Consultoria FLORAM, a licença de 
instalação (LI) e Autorização para 
Supressão da Vegetação (ASV) 
estavam previstas para 30/06/2013, o 
que ainda não ocorreu. Sem estas, 
não é possível iniciar as obras. O 
projeto básico ainda se prejudica, 
pois não é possível o refinamento do 
traçado sem autorização para 
pequenos cortes de vegetação. 

15 Crítica (em 
vermelho) 

Paraíso – Lagoa 
Nova II 

13/08/2013 LP emitida em 24/01/2013, mas ainda 
não foi emitida licença de instalação. 
O evento 02 do cronograma de 
desembolso foi faturado em março de 
2013. Mensagem eletrônica do 
administrador para o fiscal, de 
17/10/2013, alerta para o 
encerramento do prazo de vigência 
do Contrato de Consultoria 
Ambiental em 13/11/2013, sem que o 
aditivo tivesse sido formalizado.  

11 Crítica (em 
vermelho) 

Russas II – 
Banabuiú C2 

01/02/2014 Solicitação de Licença Prévia 
protocolada em 30/04/2013. O 
protocolo para emissão de Declaração 
de Utilidade Pública (DUP) foi objeto 
de devolução da documentação 
respectiva pela ANEEL, tendo sido 
protocolado novamente o pedido 
nesse sentido em 04/09/2013. 

10 Crítica (em 
vermelho) 

Ceará–Mirim II - 
Touros  

01/02/2014 LP emitida em 17/06/2013. Espera-se 
que a ANEEL agilize a emissão da 
DUP, que teve novo pedido 
protocolado em 04/09/2013, visando 
à liberação de faixa com 70% das 
propriedades negociadas pela Chesf. 

10 Crítica (em 
vermelho) 

Mossoró IV – 
Mossoró II 

01/02/2014 LP emitida em 24/05/2013. A Chesf 
vem atuando junto à ANEEL para 
emissão da DUP, cujo novo pedido 
foi protocolado em 24/09/2013, tendo 
em vista a liberação de faixa com 
70% das propriedades negociadas. 

10 Crítica (em 
vermelho) 

Funil – Itapebi C3 19/10/2008 Foi protocolado novo pedido de 
Licença Prévia – LP em 04/10/2013, 
em face da presença de Mata 
Atlântica nas áreas de influência do 
empreendimento, o que demandou 
elaboração de traçado alternativo. 

77 Crítica (em 
vermelho) 

Sapeaçu – Santo 
Antônio de Jesus 
C3 

09/12/2013 Desde julho de 2012, as empresas 
responsáveis pela elaboração do 
projeto executivo vêm apresentando 
desempenho insatisfatório. Relatório 
do CMET de novembro de 2013 

14 Crítica (em 
vermelho) 
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apresentava prognóstico para início 
das obras naquele mês, o que não 
ocorreu. 

*Gestor de Empreendimentos – GE e CMET – Comitê de Monitoramento dos Empreendimentos de Transmissão. 
**Como não dispomos do Contrato de Compra e Venda de Energia, foi calculada a data de operação com base na 
informação constante de sua minuta – Leilão nº 007/2010 (22 meses para entrada em operação), adotando como 
referencial inicial a data de assinatura do contrato com a consultoria ambiental (27/11/2010). 
 
 

Para efeito de detalhamento dos atrasos na execução dos empreendimentos, devido 
principalmente à demora na obtenção das licenças ambientais, cite-se a Linha de 
Transmissão Igaporã – Bom Jesus da Lapa II e Subestação Igaporã, para a qual o 
relatório do gestor de empreendimentos, de setembro de 2013, calcula um atraso de 19 
meses em face do prazo estipulado no cronograma da ANEEL. O referido Relatório de 
Acompanhamento apresenta prognóstico para a energização da LT ainda nesse 
exercício, em 20/12/2013. 
 
Entretanto, mediante análise dos produtos apresentados sob a denominação “1º 
Relatório Trimestral de Execução do PBA da Subestação”, quando da lavratura do 
boletim de medição nº 07, referente ao período de 01/07/2013 a 30/09/2013, foram 
verificadas evidências de que, em setembro de 2013, as obras de movimentação de 
terras e serviços de supressão da vegetação na área da subestação ainda estavam 
ocorrendo, de maneira que não seria possível vislumbrar a conclusão das obras do 
empreendimento ainda no exercício de 2013. 
 
A execução dos Programas do Plano Básico Ambiental – PBA, normalmente 
determinadas como condicionantes das licenças de instalação dos empreendimentos de 
transmissão de energia, ocorrem durante a etapa do cronograma de desembolso 
denominada “Licença de Operação Pró-Rata”, correspondente a 60% do valor do 
Contrato, exceto despesas reembolsáveis. Assim sendo, se apenas o primeiro trimestre 
tiver sido executado em termos de programas ambientais, há que se admitir que o 
cronograma de implantação ainda esteja distante de sua conclusão, incluindo a Linha de 
Transmissão. 
 
Ademais, foi possível verificar, da análise dos respectivos anexos, que foi ministrada 
palestra com os trabalhadores das obras, em 05/09/2013, sobre educação ambiental, 
dirigida à atividade de coleta seletiva, no âmbito da execução dos Programas de 
Educação Ambiental e de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.  
 
Conforme CI-DMA nº 007/2014, de 27/02/2014, a Entidade apresentou as seguintes 
justificativas, em resposta aos apontamentos da Solicitação de Auditoria nº 
201317598/06:  
 
“Diversamente dos leilões de energia eólica, os leilões de transmissão são realizados 
sem a emissão da licença prévia, consumindo, assim, parte significativa do prazo para 
a implantação dos empreendimentos. 
 
No leilão da LT 230 kV Bom Jesus da Lapa II – Igaporã II e SE Igaporã II, a ANEEL 
considerou um prazo total para a implantação do empreendimento de 18 meses, com 06 
meses para a obtenção do licenciamento ambiental e 12 meses para a execução da 
obra. A Agência considerou um prazo de 45 dias para a realização do estudo ambiental 
sem considerar o envolvimento do IPHAN no processo.  
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Os prazos concedidos se mostraram inviáveis e não aderentes à complexidade de 
implantação desse tipo de empreendimento. 
 
O traçado da LT 230 kV Bom Jesus da Lapa II – Igaporã II e a localização da 
subestação de Igaporã foram considerados inadequados, conforme indicação do 
relatório apresentado no Edital do leilão com a caracterização socioambiental do 
empreendimento. Para o órgão ambiental estadual (INEMA) era fundamental e 
determinante para o processo de licenciamento que o empreendimento não tivesse 
intervenção em área de Mata Atlântica, que é um dos biomas característicos da região. 
Nessa condição, o processo de obtenção de uma Licença de Instalação, que é uma das 
condições para o início da obra, levaria mais de 20 meses. 
 
Para a definição da localização da subestação de Igaporã II foram necessárias várias 
interações com a RENOVA, a proprietária do parque eólico, já que a localização 
estabelecida no Edital interferia na configuração de seu parque. Esse processo exigiu 
várias interações e só foi definido 06 meses após a assinatura do contrato de 
concessão. 
 
Outro aspecto que teve impacto no prazo de implantação do empreendimento foi a 
incompatibilidade observada entre o planejamento da geração com o da transmissão. A 
LT 230 kV Bom Jesus da Lapa II - Igaporã II foi a leilão em setembro/2010 já com a 
capacidade esgotada (438 MVA), considerando os leilões de venda de energia eólica na 
região, ocorridos em dezembro/2009 e agosto/2010.  
 
Em outubro/2011, o MME solicitou à Chesf a apresentação de um novo projeto para a 
linha de transmissão com capacidade para 645 MVA. Esse novo projeto só foi 
autorizado pela ANEEL em maio/2012 e correspondeu a uma alteração de 51% das 
torres além de ter demandado uma revisão do processo junto ao IPHAN.” 
 
As justificativas apresentadas explicam parcialmente os motivos dos atrasos, na medida 
em que os marcos intermediários referentes à obtenção da Licença Prévia dos 
Empreendimentos de Transmissão, fixados pela ANEEL, são iguais ou inferiores ao 
tempo máximo que têm os órgãos ambientais para expedição da referida licença, a partir 
do recebimento oficial dos estudos entregues pelo empreendedor. 
 
Ademais, o fato de a Licença Prévia ser meta do cronograma de implantação das 
instalações de transmissão, adjudicadas nos leilões da ANEEL, representa para o 
empreendedor riscos de efetuar dispêndios com serviços de consultoria, sem a certeza 
de que o empreendimento terá sua viabilidade socioambiental atestada pelas autoridades 
competentes. Nesse sentido, fazer constar dos lotes dos leilões empreendimentos sem 
licenciamento prévio é, em princípio, decisão temerária, capaz de gerar expectativa de 
realização de novos investimentos na matriz energética, sem correspondência com a 
prudência que a legislação ambiental requer. 
 
Destaque-se ainda a demora na emissão da Declaração de Utilidade Pública (DUP) pela 
ANEEL, fato que dificulta ainda mais a negociação com os proprietários/posseiros das 
terras atravessadas pelas linhas de transmissão e, consequentemente, a conclusão dos 
serviços de liberação fundiária da faixa de servidão. 
 
Entretanto, tais entraves não devem servir de guarida aos motivos dos atrasos que 
possam ser imputados à Chesf, sobretudo nos períodos em que detém a responsabilidade 
pelo implemento das condições necessárias à continuidade dos processos de 
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licenciamento, na busca pelo atendimento às prescrições e orientações dos órgãos 
licenciadores.   
##/Fato## 

2.1.1.7 CONSTATAÇÃO 

 
Fixação inadequada de marcos de faturamento, nos contratos de consultoria para 
licenciamento ambiental de linhas de transmissão e subestações, cujos serviços têm 
de ser desenvolvidos até a entrada em operação do empreendimento a ser 
licenciado. 
 
Fato 

 
Nos contratos de consultoria e assessoria técnica para o licenciamento de linhas de 
transmissão e subestações, é usual a fixação de marcos de faturamento seguindo o 
roteiro constante da tabela abaixo: 
 

Evento Percentual (%) Valor (R$) 

Mobilização 3,00  

Apresentação da minuta do termo 
de referência 

2,00  

Apresentação das justificativas, 
caracterização do empreendimento 
e alternativas locacionais 

3,00  

Entrega do EIA/RIMA e/ou RCA 
para a Chesf e órgão ambiental 

10,00  

Licença de Localização (LL) 5,00  

Atendimento às condicionantes da 
LP e entrega do PBA e/ou PCA à 
Chesf e ao órgão ambiental 

7,00  

Autorização de Supressão da 
Vegetação (ASV) 

5,00  

Licença de Instalação (LI) 5,00  

Licença de Operação Pró-rata 60,00  

 
 
No que se refere ao produto 06, ou seja, “Atendimento às condicionantes da LP e 
entrega do PBA e/ou PCA à Chesf e ao órgão ambiental”, há que se ponderar que as 
condicionantes referentes à manutenção da validade da Licença Prévia ou de 
Localização devem ser observadas durante todo o cronograma de implantação do 
empreendimento, com a entrega da linha de transmissão e/ou subestação em condições 
de operação comercial. 
 
A título de exemplo, faça-se referência à Licença Unificada, válida por três anos, 
expedida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, do Estado da 
Bahia, por intermédio da Portaria INEMA nº 2.553/2012, publicada no DOE de 28 e 
29/04/2012, em face do empreendimento da Subestação de energia elétrica denominada 
SE Igaporã, a que alude o Contrato de Consultoria nº 92.2011.0560.00. Nesse caso, 
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resta claro que as condicionantes elencadas não têm sua execução encerrada quando da 
entrega do Plano Básico Ambiental - PBA ao órgão competente. 
 
A seguir passam a ser relacionadas algumas condicionantes da Licença Unificada em 
tela (equivale às Licenças Prévia e de Instalação para a Subestação): 
 
“(...) 
 
I. Implementar as ações e medidas de controle ambiental dos impactos causados 
apresentadas no RCE na fase de implantação e operação do empreendimento, 
elaborando relatórios semestrais das ações realizadas e guardando em seus arquivos 
para fins de fiscalização; 
 
(...) 
 
V. Implantar e manter em condições adequadas de funcionamento o Sistema de 
Proteção Contra Incêndio, conforme estabelecido na Norma Regulamentadora NR-23 
do Ministério do Trabalho e Emprego; 
 
VI. Implantar placas de sinalização e advertência em pontos estratégicos da área, 
alertando quanto ao tráfego de máquinas e veículos; 
 
VII. Elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), completo 
ou simplificado, conforme norma técnica aprovada pela Resolução CEPRAM nº 
3.965/2009, guardando-o em seus arquivos para fins de fiscalização; 
 
VIII. Elaborar e implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), 
conforme Anexo VI da NT-01/2010, que dispõe sobre o Licenciamento Ambiental de 
Linhas de Transmissão ou de Distribuição de Energia elétrica, no estado da Bahia, 
guardando-o para fins de fiscalização.” (grifos nossos) 
 
Com relação ao licenciamento prévio da linha de transmissão Igaporã – Bom Jesus da 
Lapa II, conforme Portaria INEMA nº 2725, de 29/05/2012, publicada no DOE de 
30/05/2012, a íntegra do documento não foi disponibilizada nas pastas de administração 
do Contrato de Consultoria em licenciamento ambiental nº 92.2011.0560.00, pelo que 
não foi possível verificar o teor dos condicionantes da referida Licença Prévia. 
 
Nesse sentido, nas pastas de administração do Contrato nº 92.2010.6290.00, tendo em 
vista o assessoramento para o licenciamento ambiental da linha de transmissão 
Sobradinho – Casa Nova, associada à Central de Geração Eólica de Casa Nova, no 
estado da Bahia, foi constatado que os responsáveis pela administração e fiscalização do 
instrumento contratual decidiram pelo não faturamento do item relativo ao 
“Atendimento às condicionantes da LS”, sexto marco fixado após redefinição dos 
eventos geradores de pagamento, em face de mudanças na legislação ambiental daquele 
ente federado, que passou a prever a hipótese de emissão de Licença Simplificada para 
empreendimentos dessa natureza.  
 
Na oportunidade, a empresa MRS Estudos Ambientais Ltda., CNPJ nº 
94.526.480/0001-72, solicitou, através da OMRS nº 1214_01/2012, de 08/11/2012, que 
fosse promovida a diluição do valor referente àquele marco de faturamento ao longo do 
cronograma de execução das obras (10 meses), considerando que a Nota Fiscal nº 2593, 
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de 09/08/2012, no valor de R$ 44.164,35, havia sido objeto de glosa pelo fiscal do 
Contrato. 
 
Entretanto, em despacho fundamentado, em 21/11/2012, o Engenheiro da DEMT, 
matrícula 236780, asseverou o seguinte: 
 
“Considerando que o atendimento às condicionantes da LS está previsto na LU 
(condicionante XII) após a execução dos programas ambientais, sugiro que o seu 
pagamento (evento 06) seja efetuado após a implantação da LT, ou seja, passe a ser o 
último evento a ser pago.” 
 
Assim sendo, verifica-se a incompatibilidade de se prever, num mesmo marco de 
faturamento, a entrega do Plano Básico Ambiental, o qual contém o planejamento para 
desenvolvimento dos programas ambientais durante a construção das instalações de 
transmissão, bem como a verificação do cumprimento aos condicionantes da LP, os 
quais devem ser objeto de acompanhamento durante todo o cronograma das obras. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Falhas no planejamento dos marcos de faturamento em função das nuances dos serviços 
inerentes aos respectivos produtos geradores de pagamento. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Conforme CI – DMA nº 007/2014, de 27/02/2014, a Chesf apresentou os seguintes 
esclarecimentos, no que se refere aos apontamentos da Solicitação de Auditoria nº 
201317598/06: 
 
“A Chesf se compromete a analisar os marcos de faturamento dos seus contratos.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
As justificativas apresentadas somente corroboram o entendimento da equipe no sentido 
da inadequação do cronograma financeiro padrão adotado pela Chesf, como orientação 
para o desembolso destinado à remuneração dos serviços de assessoria e consultoria 
para licenciamento ambiental dos empreendimentos de transmissão em implantação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Rever os marcos de faturamento relativos à implementação das 
condicionantes elencadas nas licenças prévias, considerando que as mesmas, sobretudo 
as que se referem à execução dos programas ambientais, devem ser objeto de 
acompanhamento pela fiscalização dos contratos de consultoria durante todo o período 
de implantação das instalações de transmissão. 
 
 
2.1.1.8 CONSTATAÇÃO 

 
Morosidade na atuação das empresas de consultoria no que se refere à juntada de 
documentos e informações para a instrução do processo referente ao pedido de 
licenciamento prévio junto aos órgãos de meio ambiente estaduais, com vistas à 
autorização da construção de linhas de transmissão. 
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Fato 

 
Em análise às pastas de administração dos contratos de consultoria e assessoramento em 
matéria ambiental, selecionados como amostra, foi verificada atuação deficiente das 
contratadas no que se refere ao prazo destinado à juntada da documentação e de 
informações exigidas, em face do pedido de licenciamento junto aos órgãos 
competentes. 
 
Os principais marcos que antecedem o início da apreciação do pedido de Licença Prévia 
(LP) ou equivalente pelos órgãos ambientais são os seguintes: 
 

Sequencial Evento Percentual (%) 

01 Mobilização 3,00 

02 Apresentação da minuta do Termo de Referência 2,00 

03 Apresentação das justificativas, caracterização do 
empreendimento e Alternativas locacionais 

3,00 

04 Entrega do EIA/RIMA para a Chesf e órgão ambiental 10,00 

 

Seguindo os principais marcos temporais relativos à execução contratual, anteriormente 
à análise da documentação técnica exigida pelos órgãos para instrução do processo 
referente ao pedido de licenciamento ambiental prévio do empreendimento, e 
considerando as datas de apresentação das faturas dos eventos de pagamento à Chesf, é 
possível sintetizar a atuação das empresas de consultoria por meio do quadro a seguir: 
 

Contrato OIS Mobilização TR RCE Entrega dos 
estudos no 

órgão 
ambiental 

Prazo limite 
para obtenção 
da LP segundo 

ANEEL 

92.2011.0560.00 04/04/2011 05/07/2011 05/07/2011 06/10/2011 05/12/2011 23/03/2011 

92.2011.0510.00 04/04/2011 05/07/2011 08/07/2011 08/08/2011 06/10/2011 23/03/2011 

92.2012.0970.00 06/03/2012 03/04/2012 05/06/2012 06/07/2012 10/08/2012 09/08/2012 

92.2010.6290.00 10/01/2011 25/01/2011 23/03/2011 13/05/2011 17/11/2011 *Não 
informado 

92.2011.5620.00 22/12/2011 04/01/2012 04/01/2012 07/02/2012 11/05/2012 13/06/2012 

92.2011.5810.00 13/01/2012 04/04/2012 30/06/2012 30/06/2012 03/08/2012 13/06/2012 

*Não informado pela DEMT em resposta à Solicitação de Auditoria 201317598-03. O prazo total para entrada em 
operação comercial segundo ANEEL é de 22 meses – Minuta do Contrato de Compra e Venda de Energia no 
Ambiente Regulado. 

 
Conforme é possível verificar das informações do quadro ora apresentado, considerando 
as datas de apresentação dos documentos contendo os resultados dos estudos e 
levantamentos procedidos pelas consultorias, na condição de representantes do 
empreendedor, perante os órgãos ambientais estaduais, não seria possível atender aos 
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marcos intermediários estabelecidos pela ANEEL, em especial a emissão da Licença 
Prévia – LP. 
 
A Licença Prévia, segundo o artigo 8º, inciso I da Resolução CONAMA nº 237/1997, 
deve ser “concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou 
atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e 
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas 
fases de sua implementação.” 
 
Verifica-se, portanto, que a Licença Prévia ou de Localização é requisito sem o qual não 
é possível deflagrar os atos preparatórios para o início da implantação do 
empreendimento. É através desta que se atesta a viabilidade da construção da linha de 
transmissão e/ou subestação de energia elétrica, estabelecendo também as 
condicionantes da LP, que consistem nas diretrizes ambientais que devem ser seguidas 
até a entrada em operação do empreendimento. 
 
Considerando ainda que o prazo máximo de seis meses para análise do pleito de Licença 
Prévia dos órgãos ambientais, segundo disposto no artigo 14 da Resolução CONAMA 
nº 237/1997, não vem sendo cumprido por suas autoridades, as datas fixadas como 
limites para entrada em operação comercial das instalações de transmissão a que se 
referem os contratos de consultoria examinados sofrem atrasos significativos, com 
prejuízos para a Chesf sob a forma de autuações e multas por parte da Agência 
Reguladora do Setor Elétrico (ANEEL). Tal situação ocorreu para os empreendimentos 
referentes aos Contratos de Consultoria registrados sob os nºs CTNI 92.2011.0550, 
CTNI 92.2011.0510 e CTNI 92.2011.0560, conforme registro no Relatório de Auditoria 
Interna RA-AUD nº 21/2013, de 19/06/2013. 
 
Com relação aos processos de licenciamento a que se referem os contratos analisados, é 
possível ainda fazer as seguintes observações acerca dos pleitos protocolados nos 
respectivos órgãos de meio ambiente estaduais: 
 
a) Contrato nº 92.2011.0510.00, destinado à consultoria para licenciamento ambiental 
da Linha de Transmissão denominada Sobral III – Aracaú II C2, e subestação Acaraú II 
(ampliação), paralelamente ao primeiro circuito já instalado e em operação, no estado 
do Ceará/CE. 
 
No Documento intitulado Estudo e Diagnóstico Arqueológico – Etapa I – Linha de 
Transmissão – LT 230 KV Acaraú II – Sobral III, de junho de 2011, a arqueóloga 
coordenadora, no item relativo à localização e acesso ao empreendimento, informou o 
seguinte: 
 
“Tendo em vista a extensão linear do empreendimento, a localização e o acesso a 
Linha de Transmissão será feita considerando-se o ponto inicial na SE Acaraú II. A 
área da SE Acaraú II, ponto de saída da Linha de Transmissão está situada no local 
denominado Fazenda Santa Rita, município de Acaraú, no Estado do Ceará. Deste 
ponto a Linha de Transmissão segue linearmente através dos municípios de Bela Cruz, 
Marco, Morrinhos, Santana do Acaraú até a SE Sobral III, localizada no município de 
Sobral. 
 
Esta linha de transmissão acompanha paralelamente, com distanciamento de 40,0 m 
a LT 230 KV Acaraú – Sobral III já licenciada e instalada.” (grifos nossos) 
 



 

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

91 

Nesse sentido, também dispõe o documento intitulado “Caracterização Técnica da 
Linha de Transmissão 230 KV Sobral III/Acaraú II – C2”, de março de 2011, no item 5 
– Justificativa e Benefícios do Empreendimento, conforme segue: 
 
“(...) 
 
O citado empreendimento tem como finalidade reforçar o sistema de transmissão 
para atender às cargas derivadas da subestação Sobral III, quando da perda de carga 
da Linha de Transmissão 230 KV Acaraú II/Sobral III – C1, bem como elevar o grau 
de confiabilidade no suprimento energético, garantindo o abastecimento de energia 
elétrica necessária para que a região possa desenvolver suas potencialidades, 
favorecendo o crescimento econômico, promovendo uma melhor oferta de emprego e 
renda, incentivo à expansão de pólos agro-industriais e, consequentemente, 
proporcionando uma melhoria na qualidade os serviços ofertados na área. 
 
Portanto, a implantação da Linha de Transmissão 230 KV Sobral III/Acaraú II- C2 
reduzirá os riscos de déficit energético a partir da perda do Circuito 1 em operação, 
implicando num crescimento da expectativa de mercado atendido pelas companhias 
responsáveis pelo suprimento e distribuição de energia elétrica na região.” 
 
Ora, se a largura de faixa, segundo o projeto do segundo circuito, é de 40 m (20 m para 
cada lado do eixo da LT), e o distanciamento entre os eixos das duas linhas paralelas é 
de 40 m, um dos limites das faixas de servidão das linhas dos dois circuitos será 
coincidente. Desse modo, as áreas de influência direta e indireta das duas linhas de 
transmissão praticamente são idênticas, dada sua proximidade, traçado, e por 
atravessarem áreas vizinhas dos mesmos municípios. 
 
Segundo a Resolução CONAMA nº 305, de 12/06/2002, a área de influência direta é 
aquela “necessária à implantação de obras/atividades, bem como aquelas que 
envolvem a infra-estrutura de operacionalização de testes, plantios, armazenamento, 
transporte, distribuição de produtos/insumos/água, além da área de administração, 
residência dos envolvidos no projeto e entorno. Já a área de influência indireta é o 
“conjunto ou parte dos municípios envolvidos, tendo-se como base a bacia 
hidrográfica abrangida. Na análise sócio-econômica, esta área pode ultrapassar os 
limites municipais e, inclusive, os da bacia hidrográfica. 
 
Deve ser ainda digna de nota a informação constante da peça gráfica apresentada em 
face da caracterização do empreendimento, de fl. 105 das pastas de administração do 
contrato em tela, segundo a qual, na legenda do mapa contendo a representação do 
traçado preferencial proposto para a construção da linha de transmissão Sobral III – 
Acaraú II – C2, a área de influência direta seria o limite de 1 Km de largura.  
 
Considerando todo o exposto a respeito dessa situação, não foi verificada, na etapa de 
estudos preliminares com relação ao projeto do empreendimento, tendo em vista a 
otimização dos esforços voltados à constituição do pedido de licenciamento junto ao 
órgão ambiental do Ceará (SEMACE), a possibilidade de se arguir aquele órgão a 
respeito do processo de licenciamento ambiental da linha de transmissão existente e em 
operação comercial, dada a proximidade das áreas de influência direta e indireta dos 
dois circuitos. 
 
a.1) Os atrasos ocorridos entre a entrega dos produtos e o efetivo pagamento ensejaram 
comunicações de alinhamento entre o fiscal, o administrador do contrato e a empresa 
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prestadora dos serviços de consultoria em matéria ambiental, conforme é possível 
evidenciar através do texto da mensagem de 24/04/2012: 
 
“(...) 
 
Seguindo o roteiro que nos foi enviado, bem como a recomendação no que diz respeito 
ao acompanhamento do processo, inclusive as datas previstas para envio dos produtos 
e a disponibilidade do Javan, neste período, para expedição do boletim de medição 
(Consplan/Fábio) acredito que as perspectivas de acertos serão maiores. 
 
Até mais, 
 
(...) 
 
Prezado F. R., 
 
Com o intuito de regularizar o procedimento de aprovação dos eventos e autorização 
de faturamento do contrato CTNI-92.2011.0510.00, alinhei com J. (fiscal do contrato) o 
que precisava ser ajustado para que o processo refletisse o que o instrumento 
contratual prevê, e chegamos à sequência abaixo: 
 
Uma vez o evento concluído, os seguintes passos devem ser seguidos: 
 
 

Responsável Ação 

CONSPLAN Envia produto ao fiscal 

Fiscal Analisa e valida o produto entregue 

Fiscal Envia boletim de medição à CONSPLAN 

CONSPLAN Assina e devolve para a assinatura do fiscal 

Fiscal Assina e encaminha para o administrador (boletim e cópia do produto) 

Administrador Analisa e autoriza o faturamento por e-mail 

CONSPLAN Emite a Nota Fiscal e envia junto com a devida documentação 

 

É importante, durante esse processo, que haja um acompanhamento por parte, 
principalmente, da CONSPLAN, para que finalizemos as etapas sem gargalos. 
Mantendo o contato tanto com o fiscal como com o administrador, acredito que 
qualquer problema que por ventura venha a surgir será solucionado da forma mais 
rápida possível e com o mínimo de prejuízo para as partes. 
 
(...)” 
 
b) Contrato CTNI nº 92.2011.5620.00, celebrado com a FLORAM Engenharia e Meio 
Ambiente Ltda.,CNPJ nº 02.479.401/0001-00, no valor global de R$ 1.573.325,32, 
tendo em vista o licenciamento da Linha de Transmissão LT Irecê – Morro do Chapéu 
230 KV e Subestação Morro do Chapéu 230 KV, associados aos empreendimentos 
eólicos de Primavera, Cristal e São Judas, todos no município de Morro do Chapéu/BA. 
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Já na execução do referido Contrato, os produtos entregues à Chesf evidenciaram que a 
atuação da empresa buscou o alinhamento, desde a fase de planejamento dos trabalhos 
de consultoria, com as exigências do órgão ambiental (INEMA/BA) e da própria Chesf. 
 
Segundo o Relatório de Apresentação dos Termos de Referência para elaboração dos 
estudos tendo em vista o licenciamento ambiental da linha de transmissão Irecê – Morro 
do Chapéu, mais especificamente no item 3.3 – “Reunião de planejamento com o 
INEMA- Discussão da estratégia de licenciamento ambiental”, foi proposto que, após a 
realização de reunião de planejamento com a Chesf, seria agendada reunião envolvendo 
a FLORAM, Chesf e INEMA, com o intuito de apresentar a equipe envolvida na 
elaboração dos Estudos Ambientais e discutir aspectos concernentes ao termo de 
referência. 
 
O Relatório trouxe ainda as seguintes informações sobre o planejamento dos trabalhos: 
 
“Também será objetivo desta reunião definir uma estratégia de agilização do processo 
de licenciamento ambiental, com a disponibilização dos relatórios parciais de forma 
que os técnicos tenham subsídios para avaliação e sugestões de complementação dos 
estudos, caso necessário. 
 
A estratégia de licenciamento poderá incluir a agilização no processo de obtenção da 
Licença Simplificada de forma a ser possível a obtenção desta a partir da versão final 
do Estudo Ambiental. Os condicionantes ambientais poderão ser previamente 
discutidos e sugeridos, com base nos planos e programas ambientais concebidos. 
 
Outro aspecto a ser considerado, como estratégia para agilizar o andamento dos 
serviços de licenciamento, será o de discutir com o INEMA, nesta reunião inicial, as 
alternativas locacionais da rede a ser implantada, tendo em vista as informações por 
ventura já levantadas, incluindo dados primários de campo, sobre as interferências que 
a mesma irá causar no meio ambiente nos potenciais sites estudados.” (grifos nossos) 
 
A estratégia adotada pela empresa de consultoria, desde a fase do planejamento dos 
trabalhos, foi reproduzida na execução dos estudos ambientais, que ocorreu em três 
etapas, cada qual com um produto bem definido, promovendo condições para que o 
Relatório Final sobre os impactos ambientais e caracterização do empreendimento 
pudesse refletir com maior aproximação o desiderato da Chesf e atender às exigências 
do órgão ambiental para emissão da Licença Simplificada – LS. 
 
O cronograma de entrega dos produtos da consultoria, no âmbito do Contrato nº CTNI 
nº 92.2011.5620.00, desenvolveu-se sem que tivessem que ser devolvidas suas 
respectivas documentações fiscais, em face de o produto ou não se conformar com o 
conteúdo exigido, ou simplesmente não ser entregue, como ocorreu em diversos 
contratos, conforme detalhado em ponto específico deste Relatório. 
 
A exceção ficou por conta do último produto, qual seja, a entrega do Relatório contendo 
a versão final dos resultados dos estudos ambientais, em relação ao qual a NF nº 054, de 
11/05/2012, não pôde ser aceita de imediato, considerando que o evento somente se 
realizou em 22/06/2012. Ademais, o movimento grevista dos eletricitários, ao qual a 
Chesf aderiu em 17/07/2012, pode ter sido uma das causas para o atraso no 
reconhecimento do direito do credor ao pagamento pelo produto correspondente ao 
evento 07. 
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Nesse sentido, a CI DEGS nº 805/2012, de 09/08/2012, de comunicação de envio de 
cobrança fora do prazo à DFPR – Divisão de Habilitação de Pagamentos e 
Recebimentos, informou que “em virtude da paralisação dos funcionários desta 
empresa no período de 17 a 27 de julho deste ano e, devido ao fato das cobranças 
estarem com menos de 7 (sete) dias úteis para o vencimento, solicitamos o pagamento 
imediato das Notas de Débito de nº 74 da contratada EMPRESA Floram Engenharia e 
Meio Ambiente Ltda., datadas de 06/07/2012.” (grifos nossos) 
 
Os eventos de pagamento, que antecederam a emissão da Licença Simplificada, 
relativos aos produtos da referida consultoria em meio ambiente, pode ser sintetizada 
por meio do quadro a seguir: 
 

Produto Valor (R$) Evento Data apresentação da 
documentação pela 

FLORAM 

Data aprovação pelo 
fiscal 

Relatório de Mobilização 47.199,78 01 04/01/2012 11/01/2012 

Minuta do Termo de Referência 31.466,52 02 04/01/2012 11/01/2012 

Apresentação das justificativas, 
caracterização do 
empreendimento e alternativas 
locacionais 

47.199,76 03 Não informada, apenas 
consta a NF 007, de 

07/02/2012 

03/02/2012 

1º Relatório Parcial de Estudo 
Ambiental 

31.466,51 04 Não informada, apenas 
consta a NF 007, de 

07/02/2012 

03/02/2012 

2º Relatório Parcial de Estudo 
Ambiental – Diagnóstico 
Ambiental 

31.466,51 05 02/04/2012 04/04/2012 

3º Relatório Parcial – Minuta 
Final de Estudo Ambiental para 
Avaliação 

31.466,51 06 11/05/2012 04/06/2012 

Entrega do estudo ambiental 
para a Chesf e órgão ambiental 

62.933,01 07 22/06/2012 03/08/2012 

 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Ausência de critérios de avaliação do desempenho das empresas contratadas pela Chesf 
para prestação de serviços de consultoria e assessoria em matéria de licenciamento 
ambiental dos empreendimentos de transmissão de energia elétrica. Fiscalização 
deficiente sobre a tempestividade na entrega dos produtos. Estabelecimento de 
condições de pagamento pelos produtos de modo a vincular a efetiva remuneração à 
entrega dos mesmos no órgão ambiental, na hipótese de exigência de estudos 
complementares. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



 

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

95 

Conforme CI DMA nº 007/2014, de 27/02/2014, a Entidade apresentou as seguintes 
justificativas, no que se refere aos apontamentos da Solicitação de Auditoria nº 
201317598/06: 
 
“Em relação à alínea “a”, sobre o requerimento de licenças ambientais junto aos 
órgãos competentes, temos que considerar o que segue: 
 
Os órgãos ambientais expedem as licenças correspondentes após o atendimento aos 
checklists. Em geral, solicitam: memorial descritivo do projeto básico; planta; 
publicação do requerimento em Diário Oficial; documentos de constituição da 
empresa; documentação que comprove a propriedade do terreno (no caso de 
empreendimentos lineares é solicitada uma autorização dos proprietários), anuência 
dos Municípios (ou Certidões municipais de uso e ocupação do solo); anuências de 
demais órgãos envolvidos no licenciamento, quando couber (ex. IPHAN, ICMBio, 
FUNAI etc.) e o pagamento de taxas. Destes itens, os três mais complexos (anuência, 
memorial e documentos do terreno), não podem ser elaborados pela consultora 
ambiental contratada, tendo em vista que a única parte técnica que lhe cabe por 
contrato é a elaboração e execução de estudos e programas ambientais. Resta à 
empresa consultora aguardar que os setores jurídicos e de projeto da Chesf, juntamente 
com suas próprias contratadas produzam e forneçam esta documentação.  
 
No exemplo citado no registro – CTNI 92.2011.0510.00 – o empreendimento atravessa 
06 municípios e, aproximadamente, 600 minifúndios, fato determinante para que o 
trabalho de recolhimento de autorizações de passagem só fosse concluído pelo setor 
jurídico da empresa em junho de 2011. Mesmo diante destas dificuldades, negociamos 
com o órgão licenciador do Estado do Ceará o encaminhamento do requerimento de 
Licença Prévia-LP com esta pendência. Assim, conseguimos realizar a abertura do 
processo na SEMACE em 08/04/2011, quatro dias apenas após a assinatura da OIS da 
contratada (Anexo 01) 
 
O Termo de Referência-TR emitido para elaboração do RAS da LT 230kV Sobral 
III/Acaraú II – C2, solicitava como anexos, Declarações de Utilidade Pública 
municipais, além das anuências municipais já protocoladas no requerimento da LP. 
Dos seis municípios atravessados pelo empreendimento, dois deles apresentaram 
dificuldades na emissão do documento e, mesmo com o estudo já pronto, tivemos que 
aguardar o posicionamento dos municípios restantes para o devido protocolo. A DUP 
de Sobral/CE só foi emitida em 21/10/2011, ficando ainda pendente a declaração de 
Bela Cruz, que só seria recebida pela Chesf em 29/11/2011. Foi necessária nova 
negociação com a SEMACE para protocolar o estudo com esta pendência, tendo em 
vista que já haviam se passado quase 120 dias da emissão do Termo de Referência. O 
estudo foi protocolado em 09/11/2011 e a DUP municipal restante, em 07/12/2011. 
(Anexo 02) 
 
Quanto ao aproveitamento do paralelismo do empreendimento em relação ao 1º 
circuito (assunto tratado na alínea “a.1”) como oportunidade de redução do tempo de 
licenciamento ambiental, gostaríamos de ressaltar que a existência deste paralelismo 
não nos desobriga a cumprir nenhuma das etapas rotineiras junto ao órgão 
licenciador, até porque, é bom destacar, que o circuito paralelo não pertence à Chesf e, 
sim, à empresa IMPSA S.A.  
 
Ainda que as informações para os estudos ambientais fossem significativamente as 
mesmas, o estudo do circuito anterior é de propriedade das empresas que o 
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produziram, podendo, no máximo, ser utilizado como obra de referência, já que a 
transcrição integral seria caracterizada como plágio. 
 
Quanto ao disposto na alínea “’b”, do Registro, temos a afirmar que a Nota Fiscal de 
nº 054 foi devidamente cancelada pela ausência de apresentação, pela contratada, do 
produto. A nova Nota Fiscal (que recebeu nova numeração, nº 074) foi reapresentada 
em 05/07/2012 e sofreu, como já é do conhecimento da auditoria, o atraso referente ao 
movimento grevista dos eletricitários (de 17 a 27/07/2012), sendo paga em 
06/08/2012.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
As justificativas da Entidade são procedentes na medida em que apresentam o processo 
de licenciamento ambiental em toda a sua complexidade, e como tal envolve outros 
atores que não somente a consultoria, contratada para assessorar e auxiliar os técnicos 
da Chesf nesse desiderato. 
 
Entretanto, naquilo que couber à consultoria, deve ser intensificada a fiscalização no 
sentido de se efetuar o controle dos prazos de entrega dos produtos, tendo por objetivo 
aproximá-los cada vez mais dos prazos fixados pelo instrumento contratual e aditivos. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Elaborar Plano de Ação como instrumento para intensificar a 
fiscalização sobre os serviços de consultoria ambiental, tendo em vista aproximar os 
prazos de entrega dos produtos técnicos àqueles fixados nos cronogramas de 
implantação fixados nos respectivos contratos. 
 
Recomendação 2: Na hipótese de o Termo de Referência exigir documentação 
complementar ao Relatório de Impacto ambiental ou equivalente, para efeito de 
protocolo do pedido de licenciamento ambiental prévio, condicionar o pagamento da 
consultoria contratada somente à entrega do respectivo produto à Chesf, de modo a 
desvinculá-la do evento de entrega dos estudos no órgão competente, constante do 
cronograma de desembolso. 
 
 
2.1.1.9 CONSTATAÇÃO 

 
Pagamento de forma equânime, no Contrato de Consultoria CTNI nº 
92.2010.6290.00, por produtos cujos serviços para sua elaboração tiveram 
complexidade e custos distintos. 
 
Fato 

 
Procedeu-se à análise dos produtos entregues à Chesf pela empresa MRS Estudos 
Ambientais, como parte integrante do objeto do Contrato de Consultoria CTNI nº 
92.2010.6290.00, referentes ao período de dezembro de 2012 e setembro de 2013, tendo 
em vista o relato das atividades desenvolvidas no âmbito dos programas ambientais 
previstos no Plano Básico Ambiental – PBA, após emissão da Licença de Instalação - 
LI. Ainda que a complexidade e o custo dos serviços tenham variado em cada interstício 
de execução, verificou-se que a empresa vem sendo remunerada de modo homogêneo.  
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O evento relativo à execução das ações afetas aos programas de controle ambiental, 
após a expedição da ordem de início dos serviços de construção e montagem da linha de 
transmissão LT 230 KV Sobradinho – Casa Nova e da Subestação SE Casa Nova, foi 
definido da seguinte forma no aditivo nº 001 ao Contrato original: 
 
 

Evento Custo Encargos Total Desembolso 

Acompanhamento e 
Execução dos 
programas 
ambientais (Pró-
rata) 

474.911,69 50.896,18 525.807,87 Rateado em parcelas 
mensais entre os 
meses 09 e 18. 

 

Há que se ressaltar, preliminarmente, que a etapa correspondente ao acompanhamento e 
execução dos programas do PBA representa 51,72% do montante global do Contrato, 
em que se consideram também as despesas reembolsáveis. Quando se observa somente 
o cronograma de desembolso dos eventos representados por produtos bem definidos, 
como Mobilização, TR e RCE, os serviços de “Acompanhamento e Execução dos 
programas ambientais (Pró-rata)” perfaz 60% do total contratado. 
 
Como o acompanhamento dos programas ambientais são as condicionantes sem cujo 
cumprimento não é possível a manutenção da validade e eficácia da Licença de 
Instalação – LI, a empresa de consultoria e o empreendedor devem buscar assegurar a 
efetiva execução desses programas, o que não ocorre, necessariamente, através da 
remuneração da empresa responsável sob a forma “pro-rata tempore”, ou seja, 
independentemente do produto entregue, a empresa faz jus a uma remuneração mensal 
fixa, ao longo dos nove meses (mês 09 ao mês 18 do cronograma). 
 
Ademais, a execução de boa parte dos programas ambientais, como o Programa de 
Afugentamento da Fauna e o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD 
dependem do ritmo de evolução dos serviços de supressão da vegetação nativa e das 
obras de construção da subestação e linha de transmissão de uma maneira geral. Dessa 
forma, na hipótese de atrasos na execução das etapas de construção do empreendimento, 
passa a existir o risco de a empresa receber todo o montante sem ter concluído todos os 
programas previstos no PBA, além da consequente perda ou cassação da Licença de 
Instalação pelo órgão ambiental competente pela fiscalização das condicionantes. 
 
Nesse diapasão, os produtos apresentados à Chesf revelam relatos de atividades de 
diferentes durações, complexidade e custos envolvidos, de maneira que não houve, por 
parte da administração do Contrato, qualquer ponderação no sentido de valorar os 
produtos de forma proporcional aos esforços empreendidos pela empresa para sua 
construção em cada período de execução. Ao contrário, o que vem sendo feito é o 
pagamento do valor de R$ 52.580,78 a cada relatório entregue à Chesf.  
 
A título de exemplo, cite-se o Relatório de Gestão Ambiental referente ao mês de 
janeiro de 2013, cujas atividades restringiram-se à realização de reuniões entre a MRS, 
SADESUL e Chesf e visita aos locais das obras de construção da linha de transmissão, 
tendo sido destacado que a empresa de consultoria efetuou sua mobilização no início 
daquele mês e analisou a documentação de licenciamento do empreendimento para 
apresentação aos responsáveis pela obra. 
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No item 5.5 – “Análise das condicionantes ambientais”, a empresa de consultoria 
apresentou planilha contendo as condicionantes mencionadas na Licença de Instalação, 
informando que “estas condicionantes estão sendo analisadas e repassadas para um 
cronograma de atividades o qual foi apresentado na reunião de partida do projeto, ...” 
 
Na sequência, observa-se, no Relatório de Gestão Ambiental referente ao mês de 
fevereiro, que ocorreu uma reunião entre a MRS, a ABB e a Chesf (DEMT e DECS) 
acerca do início das obras de construção da subestação Casa Nova, oportunidade em que 
foi apresentado o Plano Básico Ambiental – PBA e as condicionantes, com descrição de 
cada Programa e definição das responsabilidades de cada empresa. Além disso, foram 
realizadas visitas no canteiro de obras da linha de transmissão, tendo em vista o 
alinhamento das atividades do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 
PGRS. 
 
As atividades dos programas ambientais passaram a ser executadas efetivamente a partir 
do mês de abril de 2013, considerando que em março, conforme já relatado em ponto 
específico do presente Relatório, as ações em termos de treinamentos, ou mesmo de 
proteção da fauna, ocorreu de forma direcionada ao público dos colaboradores do 
Consórcio responsável pela construção da Central Geradora Eólica de Casa Nova – 
CGE, e na área de intervenção daquele empreendimento, os quais, em princípio, não 
seriam parte do escopo do Contrato CTNI nº 92.2010.6290.00.    
 
Interessante pontuar que a documentação da proposta comercial da empresa MRS 
Estudos Ambientais, CNPJ nº 33.541.368/0001-16, acostada nas pastas de 
administração do Contrato CTNI nº 92.2010.6290.00, não contempla o detalhamento 
dos custos incorridos com o desenvolvimento dos programas ambientais.  
 
Já na proposta da empresa CONSPLAN – Consultoria e Planejamento Ltda., CNPJ nº 
10.992.188/0001-55, no âmbito do Contrato CTNI 92.2011.0560.00, referente aos 
serviços de licenciamento ambiental da LT Igaporã – Bom Jesus da Lapa II, e 
subestação Igaporã, foi possível observar o referido detalhamento. A título de ilustração, 
segue quadro a respeito os custos para execução do Programa de Educação Ambiental e 
Comunicação Social: 
 
A. Mão de Obra: 

Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário Valor Total 

Coordenador Geral** h/mês 264 30,00 7.920,00 

Biólogo* h/mês 264 22,00 5.808,00 

Geógrafo* h/mês 264 22,00 5.808,00 

Pedagogo* h/mês 264 22,00 5.808,00 

Engenheiro Agrônomo** h/mês 264 22,00 5.808,00 

Artesão** h/mês 264 22,00 5.808,00 

Sociólogo** h/mês 264 22,00 5.808,00 

Designer Gráfico** h/mês 176 15,00 2.640,00 

Estagiário de Comunicação h/mês 264 10,00 2.640,00 
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Social** 

Secretária* h/mês 0 - - 

Motorista* h/mês 0 - - 

Digitador* h/mês 0 - - 

Valor da mão de obra 48.048,00 

Encargos Sociais (75,54%) 13.162,09 

Encargos sociais (20%) 6.124,80 

Total de A =  67.334,89 

  

B. Materiais/Equipamentos: 

Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário Valor Total 

Papel A4 Resma 10 18,00 180,00 

Papel Madeira un 100 1,00 100,00 

Tela para retroprojetor un 1 200,00 200,00 

Cartolina branca un 50 1,00 50,00 

Fita Métrica un 2 2,00 4,00 

Tesoura un 20 15,00 300,00 

Cola Branca l 10 20,00 200,00 

Cola de isopor l 10 20,00 200,00 

Alicate un 20 7,00 140,00 

Barbante Rolo 5 10,00 50,00 

Pincel de pelo un 20 2,00 40,00 

Toalha un 10 5,00 50,00 

Sabonete un 20 1,20 24,00 

Álcool l 20 2,00 40,00 

Saco de lixo Um 20 3,00 60,00 

Tinta Acrilex un 50 15,00 750,00 

Total de B =  2.388,00 

 

C. Insumos: 

Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário Valor Total 
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Transporte dos participantes Und 60 300,00 18.000,00 

Alimentação dos participantes Und 380 25,00 9.500,00 

Veiculação de spot em rádio Und 350 15,00 5.250,00 

Confecção de folder informativo Und 2000 2,50 5.000,00 

Combustível Litro 0 2,20 - 

Diária de Nível Superior Diária 0 150,00 - 

Diária de Nível Médio Diária 0 60,00 - 

Aluguel de veículo Mês 0 5.000,00 - 

Impressão de Relatórios Vb 1 2.000,00 2.000,00 

Total de C =  39.750,00 

Total Geral = Total A + Total B + Total C =  109.750,00 

 

Essa configuração de demonstrativo de custos de programa ambiental a ser 
desenvolvido na fase de implantação do empreendimento evidencia que é possível a 
parametrização de esforços alocados em cada período na construção os produtos, de 
modo a atribuir, para efeito de remuneração parcial da empresa de consultoria 
ambiental, valores proporcionais aos recursos humanos, materiais e financeiros 
utilizados na consecução das respectivas atividades. 
 
Dessa forma, evitando o processamento da remuneração da contratada por meio da 
sistemática “pro-rata tempore”, ou seja, idêntica remuneração a cada mês do 
cronograma, a Chesf reúne meios para assegurar a efetiva conclusão dos programas 
ambientais, uma vez que o faturamento passa a ser uma função do conteúdo dos 
produtos apresentados e, conseqüentemente, dos esforços alocados para sua consecução. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Ausência de tratamento de cada produto parcial como evento independente, no que se 
refere ao item “Licença de Operação Pró-Rata”, culminando na remuneração da 
empresa sob a forma de “Pró-Rata Tempore”; ausência de padronização para 
parametrização de custos dos programas ambientais. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Conforme CI – DMA nº 007/2014, de 27/02/2014, a Chesf apresentou os seguintes 
esclarecimentos, com relação aos apontamentos da Solicitação de Auditoria nº 
201317598/06: 
 
“A Chesf se compromete a analisar a forma de remuneração dos seus contratos, 
levando-se em conta a complexidade do produto a ser entregue.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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As alegações da Entidade corroboram o entendimento da equipe, no sentido de que a 
valoração de cada produto entregue deve levar em consideração sua complexidade e os 
esforços empreendidos pela empresa de consultoria para concluí-los. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Para efeito de remuneração dos produtos referentes ao 
desenvolvimento dos programas ambientais, como partes integrantes do item "Licença 
de Operação Pró-rata", buscar a definição dos valores segundo sua complexidade e os 
esforços empreendidos pela contratada em cada período, tendo por base, por exemplo, 
os custos incorridos na realização das respectivas atividades.  
 
 
2.1.1.10 INFORMAÇÃO 

 
Morosidade dos órgãos de licenciamento ambiental estaduais, no que se refere aos 
tempos de resposta às demandas da Chesf, para regularização de 
empreendimentos de transmissão. 
 
Fato 

 
Quando da análise dos processos de consultoria em meio ambiente, tendo em vista o 
licenciamento ambiental dos empreendimentos de transmissão adjudicados pela Chesf 
em leilões da ANEEL, verificou-se, em diversas oportunidades, que o tempo de espera 
pela efetiva expedição das autorizações ou licenças é maior do que o planejado 
inicialmente. Rotineiramente, tais prazos não são cumpridos e, não raro, excedem os 
limites estabelecidos nas respectivas legislações estaduais. 
 
Em linhas gerais, considerando as datas de entrega do produto relativo ao Relatório de 
Caracterização do Empreendimento - RCE, ou Relatório Ambiental Simplificado – RAS 
(equivalentes mais simples ao Estudo de Impacto Ambiental – EIA) à Chesf e aos 
órgãos ambientais, bem como as datas de expedição das respectivas licenças prévias, 
tem-se o seguinte detalhamento dos intervalos de resposta, calculados em dias: 
 

Empreendimento Órgão 
licenciador 

Data 
entrega/protocolo 

do RCE/RAS 

Data emissão 
LP 

Dias Prazo máximo 
conforme 
legislação 

estadual/federal 
(dias) 

LT 230 KV 
Sobradinho – 
Casa Nova 

IMA/INEMA/BA 17/11/2011 21/07/2012 247 180 

LT 230 KV 
Igaporã – Bom 
Jesus da Lapa II 

IMA/INEMA/BA 05/12/2011 30/05/2012 177 180 

LT 230 KV 
Sobral III – 
Acaraú II 

SEMACE/CE 06/10/2011 01/02/2012 118 180 

LT 230 KV Irecê 
– Morro do 
Chapéu 

IMA/INEMA/BA 11/05/2012 10/01/2013 244 180 



 

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

102 

LT 500 KV 
Sapeaçu – 
Camaçari IV 

IMA/INEMA/BA 10/08/2012 30/01/2013 173 180 

LT 230 KV 
Sapeaçu – Santo 
Antônio de Jesus 

IMA/INEMA/BA 10/08/2012 Não emitida* Não se aplica 180 

LT 230 KV Funil 
– Itapebi C3 

IMA/INEMA/BA 04/10/2013 Não emitida** Não se aplica 180 

LT Paraíso -
Lagoa Nova II 
230 KV 

IDEMA/RN 30/06/2012 24/01/2013 208 180 

Subestação SE 
Lagoa Nova II 
230/69 KV 

IDEMA/RN 30/06/2012 01/10/2012 93 180 

LT 230 KV 
Mossoró II – 
Mossoró IV 

IDEMA/RN 22/10/2012*** 24/05/2013 214 180 

LT 230 KV Ceará 
– Mirim/Touros 

IDEMA/RN 22/10/2012*** 17/06/2013 238 180 

Subestação SE 
Mossoró IV 
230/69 KV 

IDEMA/RN 14/12/2012*** 24/07/2013 222 180 

Subestação 
Touros 230/69 
KV 

IDEMA/RN 14/12/2012*** 24/07/2013 222 180 

*Relatório de acompanhamento de 12/04/2013 é um dos últimos documentos das pastas de administração do Contrato 
nº 92.2012.0970.00 – aponta para a previsão de expedição da Licença Prévia pelo INEMA em 15/05/2013. 
**Segundo resposta da Chesf à Solicitação de Auditoria nº 201317598/02, a data originalmente fixada pela ANEEL 
para obtenção da LP era 20/07/2007, entretanto, a mudança de traçado em face da presença de Mata Atlântica entre as 
duas cidades comprometeu o cronograma que fora planejado inicialmente. 
***Como nesse caso a emissão do Termo de Referência pelo IDEMA foi o principal fator de demora para o 
descumprimento do prazo planejado, consideramos a data inicial como a da abertura do processo de LP, já que o 
decurso de tempo entre o RAS e a LP poderia dar uma falsa idéia de eficiência do órgão em tela. 

 
Verifica-se que, após entrada dos documentos necessários à instrução do processo de 
licenciamento ambiental prévio, os órgãos de meio ambiente estaduais tendem a utilizar 
o prazo máximo de que dispõem pela legislação específica de seus estados para a 
análise e deferimento dos pleitos, ou mesmo ultrapassar esse prazo, o que 
corriqueiramente ocorre, com prejuízos para o atendimento dos limites temporais 
fixados pela ANEEL nos contratos de concessão dos serviços de transmissão de energia 
elétrica. 
 
Nesse sentido, a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 
237, de 19/12/1997, prescreve o seguinte, em seu art. 14, “caput”: 
 
“Art. 14 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise 
diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das 
peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de 
exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a 
contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, 
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ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo 
será de até 12 (doze) meses.” 
 
Nos parágrafos seguintes o referido diploma normativo fixa as hipóteses em que o prazo 
poderá ser dilatado, a exemplo do atendimento de solicitações do Órgão Licenciador, no 
sentido de serem prestados esclarecimentos adicionais sobre os estudos de impacto 
ambiental entregues pelo empreendedor ou de realização de estudos complementares. À 
exceção dos pedidos de detalhamento dos estudos ambientais empreendidos pela 
FLORAM Engenharia e Meio Ambiente, sobre o licenciamento da Linha de 
Transmissão LT 230 KV Irecê – Morro do Chapéu e Subestação SE Morro do Chapéu 
230/69 KV, efetuados pelas técnicas do INEMA/BA para análise do pleito da Licença 
Prévia, nenhuma dessas hipóteses teve sua concretização verificada quando da análise 
das pastas de administração dos contratos de consultoria celebrados pela Chesf. Tal 
situação implica que os órgãos de licenciamento não poderiam se furtar ao cumprimento 
irrestrito do prazo de 180 dias para a emissão das licenças prévias (ou equivalentes, por 
exemplo, a Licença Simplificada – LS). 
 
No que se refere às legislações estaduais, no caso dos empreendimentos situados no 
Estado da Bahia/BA, o Regulamento da Lei Estadual nº 10.431, de 20/12/2006, 
aprovado pelo Decreto Estadual nº 11.235, de 10/10/2008, dispõe o seguinte, a respeito 
dos prazos de análise dos pleitos em matéria de licenciamento ambiental: 
 
“Art. 178. Modalidades de Licença Ambiental: 6 meses; 
Licenças com EIA/RIMA: 6 meses a partir da data de disponibilização do RIMA. 
 
Art. 179. Autorizações Ambientais: 4 meses; 
Manifestações prévias: 2 meses.” 
 
Para efeito de detalhamento da morosidade promovida pelos órgãos ambientais 
competentes, cite-se o caso do processo de licenciamento dos empreendimentos de 
transmissão adjudicados pela Chesf no Lote “B” do Leilão de Transmissão nº 01/2011 – 
ANEEL, formado pelas seguintes instalações: Linha de Transmissão LT 230 KV Irecê – 
Morro do Chapéu e Subestação SE Morro do Chapéu 230/69 KV, todas situadas no 
Estado da Bahia/BA. 
 
Após o protocolo do pedido de licenciamento ambiental prévio sob o nº 2012-
0010413/TEC/LP-027, em 22/06/2012, a empresa de consultoria FLORAM Engenharia 
e Meio Ambiente passou a tomar uma série de providências com vistas à agilização do 
trâmite do processo de emissão da licença prévia, conforme atesta comunicado DIR-
CR-008/2013, de 17/01/2013, dirigido à Chesf, do qual destacamos os seguintes 
trechos: 
 
“(...) 
 
Após o protocolo dos estudos a FLORAM manteve articulação com o INEMA, alocando 
um consultor específico para tratar do assunto no órgão ambiental (Juliano Matos – ex 
– Secretário estadual do Meio Ambiente) visando acelerar os processos de vistorias e 
análises dos estudos. 
 
(...) 
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Após as vistorias mantivemos contato intenso com o INEMA para acompanhar e apoiar 
a análise do processo e, com a identificação de dúvidas que as duas técnicas do INEMA 
nos relataram informalmente, no dia 09/10/2012 entregamos as complementações que 
possibilitaram o andamento do processo no órgão com a emissão da ASV para 
abertura de picadas em 19/10/2012, bem como a análise do processo de emissão da LP 
pelo INEMA. 
 
(...) 
 
Buscando voltar a colocar o processo da LP de Irecê – Morro do Chapéu em pauta 
dentro do INEMA, a FLORAM passou então a atuar diretamente com contatos com o 
Secretário de Meio Ambiente do Estado da Bahia, obtendo a promessa de voltar a ser 
analisado o referido pedido de LP. 
 
Visando garantir a emissão da licença ainda em 2012, no início de dezembro, o Sr. 
Juliano Matos, por parte da FLORAM, conseguiu uma audiência com o Chefe de 
Gabinete do Governador da Bahia (Edmon Lucas) onde solicitou apoio do Governo 
Estadual para a emissão da LP desse empreendimento. Durante a audiência o Sr. 
Edmon telefonou para a Diretora Geral do INEMA (Sra. Márcia Telles) e relatou os 
empreendimentos da Chesf na Bahia como prioritários para o Estado e solicitou a 
máxima agilidade para a emissão da LP pleiteada. A Sra. Márcia prometeu que a 
emissão da LP ocorreria antes do Natal de 2012. 
 
A FLORAM passou então a acompanhar diariamente no INEMA o andamento da 
análise do processo, através de reuniões com a gerente de Licenciamento do INEMA 
(Letícia), a Diretora de Regulação (Ana Paula) e Diretora Geral do Órgão e com as 
técnicas envolvidas. Verificou-se então que, além do processo da CHESF as técnicas 
estavam analisando outros processos da área de energia cuja meta seria publicação 
das licenças até 20/12, para que os empreendimentos participassem do leilão da 
ANEEL ainda naquele ano. Além disto, soubemos que o contrato das técnicas 
envolvidas se encerraria em 10/01/2012 e que seriam demitidas após esta data, por 
tratarem de funcionários de contratação temporária. 
 
(...) 
 
Voltamos a atuar dentro do INEMA, e conseguimos que as técnicas encaminhassem 
seus pareceres para a Gerente de Licenciamento. A partir daí, atuamos diariamente 
em contatos com esta gerente para que o parecer que aprovaria a emissão da LP fosse 
encaminhado ao jurídico do órgão. Isto ocorreu em 27/12, mas devido ao recesso de 
fim de ano, a publicação somente ocorreria em início de janeiro de 2013. 
 
(...) 
 
Este relato é importante para se ter uma visão mais completa do enorme esforço que a 
FLORAM teve que realizar para que a LP da Linha de Transmissão Irecê – Morro do 
Chapéu fosse emitida. Caso não fosse feito isto, não se teria chances de sua emissão 
no início deste ano, visto que o INEMA perdeu 58 técnicos que estavam sob regime de 
contratação especial e não irá repor suas vagas tão cedo. Este esforço foi muito além 
do que prevíamos, mas foi realizado por entendermos a necessidade de atuar em 
parceria com a Chesf e realizar tudo o que estiver no nosso alcance para concluir o 
processo de licenciamento para viabilizar o início das obras desta LT.” (grifos nossos) 
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Já quanto aos empreendimentos do Lote B, Leilão nº 003/2012 – ANEEL, quais sejam: 
LT 230 KV Mossoró II – Mossoró IV, LT 230 KV Ceará–Mirim – Touros, Subestação 
Mossoró IV 230/69 KV e Subestação Touros 230/69 KV, todos situados no estado do 
Rio Grande do Norte/RN (IDEMA/RN); e Subestação Ibiapina 230/69 KV, 
Seccionamento em Piripiri/Sobral II, circuitos 1 e 2 e LT 230 KV Russas – Banabuiú 
C2, todos esses no estado do Ceará (SEMACE/CE), temos a discorrer o seguinte: 
  
Apesar de todos os esforços empreendidos pela Chesf e empresa de consultoria 
contratada, no sentido de adiantar a elaboração dos produtos fixados como etapas 
necessárias à deflagração do processo de licenciamento, o Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA demorou cerca de seis 
meses para expedir o Termo de Referência, o qual fixa as diretrizes para elaboração dos 
estudos ambientais relativos aos prováveis impactos a serem trazidos pelos 
empreendimentos pretendidos, bem como as medidas mitigadoras dos mesmos. 
 
Em termos de cronograma, logo após a expedição da Ordem de Início de Serviços, em 
02/08/2012, a empresa de consultoria buscou, na fase de mobilização, antever os 
documentos e referidos conteúdos que poderiam ser exigidos para os Relatórios 
Ambientais Simplificados – RAS de todos os empreendimentos, tanto aqueles que 
tinham como órgão licenciador a SEMACE/CE, como os que teriam de ter sua 
viabilidade ambiental atestada pelo INEMA/RN.  
 
Por meio de cotejo entre o boletim de medição nº 01, de 10/08/2012, referente à 
comprovação das atividades desenvolvidas na fase de mobilização, e o boletim de 
medição nº 02, de 10/06/2013, que consistiu na entrega à Chesf do Termo de Referência 
– TR e do Relatório Ambiental Simplificado, é fácil verificar o tempo que decorreu 
desde as tratativas iniciais entre Chesf, empresa de consultoria e órgão ambiental, até a 
resposta deste último. Observa-se facilmente que a entrega do Relatório Ambiental 
Simplificado (ou documento de conteúdo equivalente), de cuja análise o procedimento 
de emissão de licença prévia não pode prescindir, somente foi possível após dez meses 
da conclusão da mobilização da empresa para a realização dos trabalhos de consultoria. 
 
Com maiores detalhes foram apresentados prognósticos em quadros específicos, 
constantes da pasta de administração do Contrato nº 92.2012.3160.00, celebrado com a 
empresa JGP Consultoria e Participações Ltda., no valor de R$ 1.945.417,22. Para se ter 
uma idéia da morosidade do IDEMA/RN para emissão do Termo de Referência - TR, 
que contém as diretrizes para realização dos estudos ambientais, a abertura do Processo 
de Licença Prévia para a Subestação Mossoró IV ocorreu em 14/12/2012, e a previsão 
do protocolo dos estudos ambientais era somente para 30/04/2013, e a expedição da LP 
em 30/05/2013. A emissão da Licença Prévia ocorreu somente em 25/07/2013, 
conforme consulta ao sítio http://www.idema.rn.gov.br/, no menu denominado 
“Consulta de Licenças”, constante do “link” 
http://200.149.240.140/licencas/lista_licencas_emitidas.asp. 
 
Por meio da CI DMA nº 007/2014, de 27/02/2014, a Chesf apresentou as seguintes 
considerações complementares, a respeito dos apontamentos da Solicitação de Auditoria 
nº 201317598/06: 
 
“De acordo com a legislação vigente, para a implantação de uma obra de transmissão 
são necessárias as seguintes licenças ambientais: 
 
- Licença Prévia (LP) – contempla a etapa de projeto básico do empreendimento; 
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- Licença de Instalação (LI) – contempla a etapa de projeto executivo do 
empreendimento e autoriza a construção da obra; 
 
- Licença de Operação (LO) – autoriza entrada em operação do empreendimento. 
 
Para a obtenção de cada uma dessas licenças ambientais há um conjunto de requisitos 
a serem satisfeitos. Esses requisitos criam uma imprevisibilidade de conclusão do rito 
de autorização, com o conseqüente impacto no tempo de execução das obras. 
 
As demandas no processo de licenciamento ambiental de transmissão são oriundas de 
vários órgãos com os seguintes interesses no processo de licenciamento ambiental, 
dentre elas: 
 
- IBAMA e órgãos ambientais (estaduais ou municipais)– entidades competentes para 
licenciar os empreendimentos; 
- ICMBio – responsável pela gestão da Compensação Ambiental em caso de 
licenciamento com EIA/RIMA, e/ou quando o empreendimento interfere em Unidade de 
Conservação; 
- IPHAN – participa do licenciamento através de autorização para diagnóstico, 
prospecção e salvamento arqueológico na área de implantação do empreendimento; 
- FUNAI – participa do licenciamento quando existe interferência do empreendimento 
em comunidades indígenas; 
- FCP – participa do licenciamento quando existe interferência do empreendimento em 
comunidades quilombolas; 
- INCRA – participa do licenciamento quando existe interferência do empreendimento 
em projetos de assentamentos; 
- DNPM – participa do licenciamento quando existe interferência do empreendimento 
em áreas de exploração mineraria; 
- Prefeituras – participam através da análise da interferência nos Planos Diretores e 
Lei de Diretrizes Urbanas. 
 
Alguns aspectos contribuem para a dilatação dos prazos de licenciamento ambiental, 
dentre eles destacam-se: 
 
- O planejamento da expansão é realizado de forma incremental e com imprecisões nas 
informações para os leilões, com sérios reflexos para o licenciamento ambiental; 
 
- Ausência de coordenação dos órgãos licenciadores estaduais com os órgãos da 
administração federal envolvidos no licenciamento ambiental (IPHAN, FUNAI, 
Fundação Cultural Palmares, DNPM, INCRA); 
 
- A prioridade do licenciamento é definida de acordo com os critérios dos órgãos 
ambientais; 
 
-Deficiência na estrutura dos órgãos licenciadores para atendimento a grande 
demanda para o licenciamento ambiental; 
 
- Descontinuidade das análises dos processos de licenciamento ambiental em função de 
troca de equipe técnica dos órgãos licenciadores;  
 
- Diferentes procedimentos adotados pelos órgãos licenciadores ambientais; 
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- Dificuldades no processo de regularização fundiária (aquisição de terreno de 
subestação, autorizações de passagens e estabelecimento de faixas de servidão para 
linhas de transmissão); 
 
- Dificuldades na obtenção de informações do projeto nas fases iniciais do processo de 
licenciamento.” 
  
##/Fato## 

2.1.1.11 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência de critérios para avaliação de desempenho das contratadas para 
prestação de consultoria em matéria ambiental, cujos produtos são necessários 
para autorização da construção das Linhas de Transmissão. 
 
Fato 

 
Em análise às pastas de administração dos contratos de consultoria em meio ambiente, 
verificou-se a existência de poucas evidências de atuação das contratadas na fase de 
análise do pleito por parte dos órgãos licenciadores estaduais, com vistas, sobretudo, à 
redução dos prazos para expedição das licenças prévias dos empreendimentos de 
transmissão de energia elétrica. 
 
Urge ressaltar, preliminarmente, que a Chesf não dispõe de critérios de avaliação de 
desempenho das empresas de consultoria em matéria de licenciamento ambiental dos 
empreendimentos de transmissão. 
 
Nesse particular, a Chesf informou, em resposta a arguição formal quando da realização 
dos trabalhos de acompanhamento permanente de gastos – APG em 2013, “que os 
técnicos da DEMT acompanham e analisam o desenvolvimento dos produtos técnicos 
que serão enviados aos órgãos ambientais. Entretanto, considera-se a emissão das 
licenças ambientais (LP, LI e LO), no prazo mais próximo possível à data estabelecida, 
a principal referência para comprovar a qualidade do serviço, sendo inclusive, os 
eventos de pagamento mais significativos de cada contrato.” 
 
Com vistas à verificação do desempenho das empresas quando atuam na qualidade de 
representantes da Chesf, prestando assessoria junto aos órgãos de licenciamento 
ambiental, passam a ser expostos, a título de exemplo, os casos dos seguintes contratos: 
 
a) Contrato nº CTNI 92.2010.6290.00, relativamente ao licenciamento da Linha de 
Transmissão LT Sobradinho Casa Nova, e Subestação Casa Nova, instalações 
associadas ao empreendimento de Geração Eólica de Casa Nova.  
 
O prazo de análise por parte do INEMA/BA começou a contar a partir de 17/11/2011, 
data em que foi registrado o protocolo dos resultados dos estudos ambientais exigidos 
para a emissão da Licença Prévia (LP), sob a forma do documento denominado 
Relatório de Caracterização do Empreendimento – RCE. 
 
Até a emissão da Licença Prévia em 21/07/2012, ou seja, decorridos 247 dias, não se 
verificou quaisquer evidências de consultas ou reuniões com os técnicos do INEMA/BA 
no sentido de obter informações do interesse da Chesf, com relação ao trâmite do 
processo de licenciamento, ou mesmo para buscar meios de promover a redução do 
tempo de sua análise e conseqüente emissão.  
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Nas pastas de administração do citado Contrato foi possível identificar troca de 
mensagens eletrônicas entre o fiscal e o administrador do Contrato, com o seguinte teor: 
 
“29/03/2012 
Prezado I., 
 
Favor informar como está o andamento dos trabalhos relativos ao Contrato CTNI-
92.2010.6290.00 – de obtenção do Licenciamento ambiental a Subestação e linha de 
transmissão associada à Central Geradora Eólica Casa Nova – firmado com a MRS 
Ambiental. Gostaria também que, se possível, você alinhasse com a contratada a 
revisão do cronograma correlato para que eu possa tomar as providências 
administrativas pertinentes. 
 
(...)” 
 
A mensagem suprarreferida evidencia, portanto, a preocupação do administrador com o 
desenvolvimento dos trabalhos de consultoria, desde 17/11/2011. 
 
Já a mensagem de resposta teve o seguinte teor: 
 
“17/05/2012: 
Envio este email retificar a informação dada por mim referente às movimentações do 
contrato em epígrafe. 
Eu havia te informado que não houve movimentação alguma este ano, mas na verdade, 
houve um trabalho de prospecção arqueológica ocorrido entre os dias 25/01 a 
01/02/2012. 
 
Também houve uma vistoria no empreendimento essa semana (14, 15 e 16/05) com a 
MRS e o órgão ambiental (INEMA/BA). 
 
Assim, peço desculpas pelo erro e solicito desconsiderar a mensagem anterior.” (sic) 
 
b) Contrato nº CTNI 92.2011.5810.00, relativamente ao licenciamento da Linha de 
Transmissão LT 230 KV Paraíso – Lagoa Nova II, e Subestação SE Lagoa Nova II. 
 
Não foram verificadas atividades de reuniões, discussões ou troca de mensagens para 
que se pudessem dirimir eventuais dúvidas a respeito do andamento do processo de 
licenciamento ambiental, desde a entrega da minuta do Termo de Referência e 
Alternativas de traçado, conforme atestado no Boletim de Medição nº 002, de 
30/06/2012, até a emissão da Licença Prévia relativa à Linha de Transmissão, em 
24/01/2013, ou seja, durante 208 dias a empresa não atuou no sentido de efetuar a 
redução do tempo de espera pela emissão da Licença Prévia. 
 
c) Contrato nº CTNI 92.2011.0560.00, relativamente ao licenciamento da Linha de 
Transmissão LT 230 KV Igaporã – Bom Jesus da Lapa II, e Subestação SE Bom 
Jesus da Lapa II. 
 
Considerando como marco inicial para análise a expedição do terceiro boletim de 
medição, de 22/12/2011, no valor de R$ 115.999,90, compreendendo o quarto evento de 
faturamento, a saber, a entrega do Relatório de Caracterização do Empreendimento – 
RCE à Chesf e ao INEMA/BA, tem-se apenas o registro de uma reunião, em 
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12/03/2012, entre os fiscais dos Contratos CTNI 92.2011.0560.00 e CTNI 92.2011.0550 
e os representantes da Divisão de Administração de Contratos de Serviços – 
DEGS/Chesf, a respeito do andamento dos mesmos. 
 
Nessa oportunidade o fiscal do Contrato CTNI 92.2011.0560 comentou que a obtenção 
da Licença de Localização estaria no INEMA e que até aquele momento ainda não 
havia sido avaliada. Não é possível saber, pelo teor da documentação, se essa 
informação foi prestada pela consultoria técnica contratada ou de forma direta, ou seja, 
através de comunicação direta entre o fiscal do contrato e o responsável pela análise do 
pedido de licenciamento prévio no INEMA/BA. 
 
O fiscal comentou ainda que o INEMA/BA iria processar o pedido de licenciamento 
ambiental em duas partes, de modo a contemplar uma licença para a Linha de 
Transmissão e outra para a Subestação, passando-se a constituir dois marcos de 
faturamento independentes (2,5% do total do Contrato, para cada LL expedida). Esse 
fato evidencia que o licenciamento de subestações é mais célere do que o procedimento 
de licenciamento ambiental de linhas de transmissão. 
 
Não foram verificadas quaisquer evidências de tratativas entre a consultoria e o órgão 
de licenciamento estadual, com respeito à regularização ambiental do empreendimento 
em tela, desde a lavratura do terceiro boletim de medição, em dezembro de 2011, e a 
expedição da última Licença de Localização (LL), em 30/05/2012. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Ausência de critérios para mensuração do desempenho das contratadas na atuação tendo 
em vista o licenciamento dos respectivos empreendimentos de transmissão. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Conforme CI DMA nº 007/2014, de 27/02/2014, a Chesf apresentou as seguintes 
justificativas, em resposta aos apontamentos da Solicitação de Auditoria nº 
201317598/06: 
 
Quanto ao disposto na alínea “a”, a Chesf se compromete a avaliar a possibilidade de 
estabelecer critérios de avaliação de desempenho para contratos desta natureza.  
 
Em relação à alínea “b”, as tratativas para empreendimentos no Estado do Rio Grande 
do Norte, normalmente, são realizadas por meio de comunicados eletrônicos emitidos 
pelo site do IDEMA, conforme podem ser conferidos nos documentos acostados (Anexo 
03). Além das resoluções por telefone, sempre que protocolávamos algum documento 
complementar junto ao IDEMA, aproveitávamos para realizar uma reunião informal 
com os analistas dos processos.  
 
Já em relação à alínea “c”, temos que destacar: 
 
O processo para licenciamento ambiental teve início em 26/01/2011, através do 
IMA/BA que emitiu análise prévia e check list das ações necessárias à concessão da 
Licença Prévia (LP) dos empreendimentos. 
 
Em maio de 2011, foi publicada a Lei Nº 12.212, determinando que os acervos e 
obrigações do IMA e do Instituto de Gestão das Águas e Clima do Estado da Bahia 
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(INGÁ) fossem transferidos para o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do 
Estado da Bahia (INEMA), que desde então passou a ser o órgão responsável pelo 
licenciamento ambiental na Bahia. 
 
Essas alterações de procedimentos e mudança da equipe técnica responsável pela 
análise e aprovação dos estudos ambientais, dificultaram a interlocução e 
encaminhamento do processo de licenciamento da LT 230 KV Bom Jesus da Lapa II - 
Igaporã II e SE Igaporã II, sendo necessário refazer o projeto – que já tinha sido 
iniciado - junto ao INEMA. 
 
Considerando a intervenção em área de Mata Atlântica, o INEMA exigiu a realização 
de Estudo de Impacto Ambiental – EIA. O processo de elaboração de um EIA no 
INEMA é bastante complexo e tem um elevado prazo de execução. 
 
Foi realizada uma análise detalhada no projeto da LT 230 kV Bom Jesus da Lapa - 
Igaporã, com alterações significativas no traçado para evitar os fragmentos de mata 
existentes. A linha de transmissão no traçado definido no Leilão apresentou 11 vértices 
e com o novo traçado passou a ter 19 vértices. 
 
Outro fator que alterou o projeto da LT 230 kV Bom Jesus da Lapa II - Igaporã II foi a 
Resolução Autorizativa ANEEL 3.460, de 17/04/2012, que determinou o aumento da 
potência da LT de 438 MVA para 645 MVA. Esta alteração impôs a revisão de todo o 
projeto, aproximadamente 115 km, requerendo a análise das distâncias cabo solo de 
praticamente toda a LT, impondo a necessidade de atividades topográficas em campo e 
escritório.      
 
Com relação a SE Igaporã II, para a definição da localização da subestação foram 
necessárias várias interações com a RENOVA, empresa proprietária do parque eólico, 
já que a localização estabelecida no Edital da ANEEL interferia na configuração do 
seu parque. Esse processo exigiu várias interações e só foi definido 06 meses após a 
assinatura do contrato de concessão. 
 
Em 21/06/2011, o INEMA com base em normativo emitido pelo CEPRAM, dispensou o 
licenciamento ambiental da SE Igaporã II, porém, inusitadamente, em 01/02/2012, 
informou que não seria mais possível a dispensa do licenciamento. 
 
Em função dessa mudança de posicionamento do INEMA, foi protocolada em 
13/02/2012 (durante, frise-se, o período destacado pela auditoria – de 12/2011 a 

05/2012) solicitação da Licença Unificada – LU. (Anexo 04)” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Com relação às justificativas apresentadas, é possível tecer os seguintes comentários: 
 
a) procedem as alegações da Chesf quanto ao compromisso de verificação da 
possibilidade de estabelecimento de critérios para avaliação de desempenho das 
contratadas para prestação de consultoria em matéria ambiental. 
 
b) procedem as alegações da Chesf com respeito às reuniões de nivelamento realizadas 
junto ao órgão ambiental; 
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c) diante das circunstâncias que surgiram no licenciamento da LT Igaporã – Bom Jesus 
da Lapa, procedem os argumentos expostos pela Chesf com vistas a elucidar os fatos 
apontados sobre o referido processo.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Buscar o desenvolvimento de critérios de mensuração do desempenho 
das consultorias em matéria ambiental, como subsídios para avaliação de sua atuação no 
mister de auxiliar a Chesf nos processos de licenciamento ambiental dos 
empreendimentos de transmissão. 
 
 
2.1.1.12 INFORMAÇÃO 

 
Subcontratação total de serviços especializados em arqueologia, tendo em vista 
atender às exigências do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 
IPHAN.  
 
Fato 

 
Preliminarmente, faz-se necessário ressaltar a importância da Portaria IPHAN nº 230, 
de 17/12/2002, que teve por objetivo tratar a necessidade de compatibilizar as fases de 
obtenção de licenças ambientais em urgência com os estudos preventivos de 
arqueologia, objetivando o licenciamento de empreendimentos potencialmente capazes 
de afetar o patrimônio arqueológico. 
 
Foi a partir desse marco normativo que se passou a definir o que se espera dos 
empreendedores com relação aos cuidados com o trato do patrimônio histórico, 
sobretudo as riquezas que estão guardadas nos sítios arqueológicos, situados na área de 
influência das linhas de transmissão e/ou subestações a serem construídas.  
 
Em síntese, segundo a sobredita Portaria, correspondente a cada fase de licenciamento 
ambiental do empreendimento de transmissão de energia elétrica, cabe a realização dos 
seguintes estudos e atividades: 
 

Fase do 
licenciamento 

Estudos Produto esperado Fundamento legal 

Prévio 

Contextualização arqueológica e 
etnohistórica da área de influência 
do empreendimento, por meio de 
levantamento exaustivo de dados 
secundários e levantamento 
arqueológico de campo. 

Relatório de caracterização e 
avaliação da situação do 
patrimônio arqueológico da 
área de estudo, sob a rubrica 
diagnóstico. 

Art. 1º, caput e inciso I, 
da Portaria IPHAN nº 
230/2002. 

Instalação 

Programa de Prospecção proposto 
na fase anterior, o qual deverá 
prever prospecções intensivas nos 
compartimentos ambientais de 
maior potencial arqueológico da 
área de influência direta do 
empreendimento e nos locais que 
sofrerão impactos indiretos 
potencialmente lesivos ao 
patrimônio arqueológico. 

Programa de Resgate 
arqueológico fundamentado em 
critérios precisos de 
significância científica dos 
sítios arqueológicos ameaçados 
que justifique a seleção dos 
sítios a serem objeto de estudo 
em detalhe, em detrimento de 
outros, e a metodologia a ser 
empregada nos estudos. 

Art. 5º, caput e 
parágrafos 1º e 2º, da 
Portaria IPHAN nº 
230/2002. 
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Operação 

Realização dos trabalhos de 
salvamento arqueológico nos sítios 
selecionados na fase anterior, por 
meio de escavações exaustivas, 
registro detalhado de cada sítio e de 
seu entorno e coleta de exemplares 
estatisticamente significativos da 
cultura material contida em cada 
sítio arqueológico. 

Relatório detalhado que 
especifique as atividades 
desenvolvidas em campo e em 
laboratório e apresente os 
resultados científicos dos 
esforços despendidos em 
termos de produção do 
conhecimento sobre 
arqueologia da área de estudo. 

Art. 6º, parágrafos 1º e 
2º, da Portaria IPHAN 
nº 230/2002. 

 
 
Feitas essas considerações, passamos a apresentar os resultados dos exames 
empreendidos sobre o conteúdo dos documentos acostados às pastas de administração 
do Contrato de Consultoria em matéria ambiental nº CTNI nº 92.2011.0510.00, 
celebrado com a CONSPLAN – Consultoria e Planejamento Ltda., CNPJ nº 
10.992.188/0001-55.  
 
Em síntese, verificou-se a existência de evidências de subcontratação da totalidade dos 
serviços de planejamento e execução dos serviços de diagnóstico, prospecção, 
monitoramento e resgate arqueológico, o que em parte foi motivado pelas indicações 
dos arqueólogos pelo próprio Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
IPHAN. Esse órgão, aliás, detém competência para definir quais são os estudos 
arqueológicos necessários para a obtenção das autorizações legais. 
 
Desde a etapa do diagnóstico arqueológico das áreas de influência do empreendimento 
de transmissão, foi coordenadora dos trabalhos uma profissional não pertencente ao 
quadro da empresa de consultoria para licenciamento ambiental da LT Sobral III – 
Acaraú II C2 e Subestação Acaraú II (ampliação). Essas informações constam do 
documento relativo aos estudos e diagnóstico arqueológicos das áreas do 
empreendimento, de junho de 2011, bem como do currículo elaborado na plataforma 
Lattes pela referida arqueóloga, qual seja, Roseane Limaverde Vilar Mendonça.  
 
Segundo o currículo da referida profissional, a mesma teve como último vínculo a 
empresa ESTIVAS AQUICULTURA LTDA., entre 2011 e 2012, para a qual foram 
prestados serviços de “Estudos e diagnóstico arqueológico, Etapa II, em área de 
implantação de Viveiros de Carcinicultura, Granja, CE e Diagnóstico Arqueológico em 
área destinada a implantação de Carcinicultura no município de Acaraú, CE.” 
 
Por meio da CI – DMA nº 007/2014, de 27/02/2014, a Chesf apresentou justificativas 
para os apontamentos da Solicitação de Auditoria nº 201317598/06, tendo em vista 
prestar informações sobre os estudos arqueológicos para licenciamento da LT Sobral III 
– Acaraú, nos seguintes termos: 
 
“A abertura do processo de licenciamento da LT 230 kV Sobral III/Acaraú II – C2, na 
SEMACE, aconteceu 08/04/2011, com o número do SPU 11118616-1. Para a 
ampliação da Subestação Acaraú II a abertura do processo de licenciamento ambiental 
aconteceu no dia 05/08/2011, sob o nº SPU 11385731-4. 
 
Quanto ao levantamento arqueológico componente deste contrato, segue descrição do 
acompanhamento: 
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Processo Arqueológico da Linha de Transmissão 230 kV Sobral III/Acaraú II – C2 e da 

ampliação da Subestação Acaraú II: Em relação ao levantamento arqueológico, a 

CONSPLAN – CONSULTORIA E PLANEJAMENTO contratou a arqueóloga Rosiane Lima 

Verde para execução dos serviços de diagnóstico arqueológico.  

 

No mês de junho de 2011 a referida arqueóloga protocolou no IPHAN-CE a solicitação 

de autorização para etapa de Diagnóstico Arqueológico sob o n. 01496.000975/2011-

37, para ambos os empreendimentos. 

 

 No dia 11/08/2011, o IPHAN-CE autorizou a execução da referida etapa através da 
Portaria nº 26. No dia 07/03/12, foi emitido Parecer nº 32/12 aprovando a etapa da 
Licença Prévia - LP e solicitando a apresentação de projeto requerendo a autorização 
para Etapa II - Prospecção Arqueológica e Educação Patrimonial de ambos os 
empreendimentos.  
 
Em virtude dos processos de licenciamento dos empreendimentos em questão terem 
sido separados na SEMACE e para atender aos prazos de ambas as obras, a etapa II do 
processo arqueológico também foi separada.  
 
Em 11/06/2012, foi protocolado no IPHAN-CE o Relatório Final do Programa de 
Prospecção Arqueológica e Educação Patrimonial para ampliação da SE Acaraú II 
(sob o n.01496.000799/2012-14), sendo aprovado no dia 21/06/2012; liberando, assim, 
a etapa da Licença de Instalação – LI.  
 
A liberação em questão ainda exigiu a presença de arqueólogos para acompanhamento 
e elaboração de Programa de Resgate e Monitoramento Arqueológico.  
 
A CONSPLAN contratou a empresa ARQUEOSOCIO – CONSULTORIA E 
ASSESSORIA EM ARQUEOLOGIA E SOCIOLOGIA para elaboração e execução deste 
Programa. O IPHAN emitiu licença provisória, no dia 13/08/2012, para o 
acompanhamento da obra pelo arqueólogo Almir do Carmo Bezerra e apresentou as 
recomendações constantes no Parecer 0660/2012, no dia 23/08/2012.  
 
A obra teve início em 20/08/2012, data em que também foi iniciado o acompanhamento 
pelo arqueólogo, que o finalizou no mês de março de 2013, protocolando o Relatório 
Final de execução do Monitoramento no dia 11/06/13.  
 
Para a Linha de Transmissão 230 kV Sobral III/Acaraú II – C2, a arqueóloga Rosiane 
Lima Verde executou o Programa de Prospecção Arqueológica e Educação 
Patrimonial no período compreendido entre de abril a novembro de 2012 e no dia 
07/12/2012 protocolou o Relatório Final desta etapa no IPHAN-CE.  
 
O IPHAN-CE autorizou no dia 08/04/2013 a etapa de LI da LT condicionando a 
elaboração de Programa de Resgate e Monitoramento. A CONSPLAN contratou 
novamente a empresa ARQUEOSOCIO – CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 
ARQUEOLOGIA E SOCIOLOGIA, que no dia 18/04/2013, solicitou ao IPHAN-CE 
autorização para o monitoramento arqueológico na área da LT. A arqueóloga Karlla 
Andrêssa Soares foi autorizada pelo IPHAN-CE, através do Ofício nº339/2013, a 
acompanhar as obras da LT ,a partir de 02/05/2013. 
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Assim, em razão da separação dos processos arqueológicos da LT e da Subestação a 
partir da etapa de prospecção arqueológica e educação patrimonial, os prazos de 
atendimento às etapas seguintes foram diferentes para os empreendimentos em questão. 
Espera-se que o processo arqueológico da LT, até pela própria natureza do 
empreendimento, demande um período mais longo em virtude da sua área de 
implantação em relação à SE.  
 
Some-se a isso dois outros fatores: primeiro, o IPHAN-CE solicitou complementações 
aos estudos apresentados pela arqueóloga Rosiane Lima Verde para a LT; segundo, 
graves problemas de saúde  apresentados pela profissional no período, fatos, estes,  
que somados só permitiram a apresentação do projeto de Monitoramento Arqueológico 
da LT Sobral III/Acaraú II – C2, quase oito meses depois da apresentação do projeto 
para a Subestação. A CONSPLAN acompanhou todos esses procedimentos e entrou em 
contato com o IPHAN-CE e Centro Nacional de Arqueologia – CNA pedindo 
celeridade na apreciação dos referidos processos arqueológicos.  
 

Quanto à afirmação sobre a morosidade de 10 meses para pagamento do evento de 
faturamento 09, esclarecemos que a demora foi ocasionada pela contratada na entrega 
do produto à Chesf.” 
 
Acerca de todo o exposto, é possível fazer os seguintes comentários: 
 
a) A decisão do IPHAN no sentido de obrigar a Chesf a realizar o Programa de Resgate 
e Monitoramento Arqueológico na área da Subestação Acaraú II acarretou em despesa 
adicional à que havia sido prevista inicialmente no Contrato de Consultoria em matéria 
ambiental CTNI 92.2011.0510.00, no valor de R$ 237.000,00. 
 
O aditivo nº 02 foi firmado em 02/10/2012, da Subestação Acaraú II, entre a Chesf e a 
CONSPLAN, consoante condições constantes da proposta apresentada à Chesf, tendo 
sido, dentre as três empresas consultadas, a que detinha o menor preço, qual seja, de R$ 
237.100,00 (duzentos e trinta e sete mil e cem reais).  
 
b) Conforme os documentos das pastas de administração do CTNI 92.2011.0510.00 e 
informações prestadas pela Chesf em suas justificativas, os arqueólogos são indicados 
pelo próprio IPHAN para prestação dos serviços referentes ao desenvolvimento dos 
estudos arqueológicos necessários à regularização dos empreendimentos de transmissão 
perante o Instituto. 
 
Essa situação, não raro, conduz à subcontratação dos serviços relacionados aos estudos 
arqueológicos. Entretanto, não há evidências no processo de como foi contratada a 
referida profissional pela Chesf para fazer face ao que fora determinado pelo IPHAN – 
CE, nem quais recursos tiveram de ser alocados para a realização dos referidos estudos. 
 
A título de exemplo, a arqueóloga Karlla Andressa Soares, CPF nº xxx.932.953-xx, foi 
indicada a través de portarias específicas para os seguintes trabalhos, pelo IPHAN – CE, 
conforme consulta ao sistema ATIVA – MACROS da CGU: 
 
 

Data Seção/Página Ocorrências 
23/09/2013 1/6 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. ROSANA PINHEL 

MENDES NAJJAR ANEXO I 01- Processo nº. 01496.001181/2013-52 Projeto: 
Salvamento do Sítio Arqueológico de Matões Arqueóloga Coordenadora: Karlla 
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Andrêssa Soares Apoio Institucional: Superintendência do Iphan no Estado do 
Ceará Área de Abrangência: Município de Caucaia, Estado do Ceará. 

02/07/2013 1/6 Processo nº 01496.001554/2012-12 Projeto: Diagnóstico Arqueológico (Fase II) 
na Área de Implantação do Loteamento Flecheiras Jardins Arqueóloga 
Coordenadora: Karlla Andressa Soares Apoio Institucional: Museu Câmara 
Cascudo – Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

12/03/2013 1/10 Processo nº 1496.000225/2013-27. Programa de Diagnóstico Arqueológico na 
Área de Intervenção do Empreendimento de Extração e Beneficiamento de 
Calcário Calcítico da Itatiba Mineração LTDA Arqueóloga Coordenadora: 
Karlla Andressa Soares. Apoio Institucional: Fundação Bernardo Feitosa Área 
de Abrangência: Município de Quixeré, Estado do Ceará. Prazo de Validade: 02 
(dois) meses.  

 
 
Tal alternativa é permitida no Contrato CTNI nº 92.2011.0510.00, apenas de forma 
parcial, entretanto, condicionada à prévia autorização da Chesf nesse sentido, consoante 
dispositivo do item 11.2, constante da cláusula onze do referido instrumento. Não foi 
evidenciado, na documentação acostada às pastas de administração do Contrato, que a 
Chesf tenha sido consultada para avaliar a conveniência e oportunidade das 
subcontratações pretendidas. 
 
c) Conforme documentação de suporte aos registros do boletim de medição nº 10, 
assinado pelo fiscal do Contrato em 01/08/2013, a empresa de consultoria, para a qual a 
CONSPLAN – Consultoria e Planejamento Ltda. subcontratou os serviços 
especializados em estudos arqueológicos, protocolou junto ao IPHAN o Relatório Final 
dos trabalhos de monitoramento arqueológico, realizado durante a construção da 
Subestação Acaraú II, em 24/07/2013. 
 
Com relação ao assunto da subcontratação dos serviços de arqueologia, por meio da CI 
DMA nº 007/2014, de 27/02/2014, a Entidade apresentou os seguintes esclarecimentos, 
em resposta aos apontamentos da Solicitação de Auditoria nº 201317598/06: 
 
“A anuência prévia era assunto tratado em reuniões informais com a contratada, sem 
qualquer documento formal acostado à pasta do contrato.  
 
A Chesf reconhece a necessidade de alterar esta prática e modificar a postura, fazendo 
constar na pasta do contrato a anuência prévia e formal.” 
  
##/Fato## 

2.1.1.13 INFORMAÇÃO 

 
Pagamento de encargos de energia de reserva de fonte eólica sem a correspondente 
contrapartida, pela impossibilidade de entrega da energia de reserva contratada. 
 
Fato 

 
Considerando o teor das reportagens veiculadas na mídia a respeito de prejuízos 
causados pela Chesf, em razão dos atrasos na entrada em operação comercial das linhas 
de transmissão sob sua responsabilidade, que seria fato impeditivo da inserção de 
maiores quantidades de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional - SIN, 
proveniente de fontes alternativas, sobretudo de fonte eólica, foram realizados exames 
de auditoria com vistas a avaliar a natureza dos prejuízos financeiros e, se possível, 
estimar o montante objeto de desembolso para custear os compromissos firmados com 
os grupos empresariais, em face do disposto nos contratos de comercialização de 
energia.  
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Preliminarmente, é preciso entender em que contexto a Chesf vem sendo inserida no 
que tange à comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, no qual as 
empresas que pretendem comprar e vender energia se encontram sob a égide da 
normatização e fiscalização de uma Agência Reguladora, não sendo passíveis de 
alterações bilaterais por parte dos agentes aspectos como preço da energia, submercado 
de registro do contrato e vigência de suprimento. O principal instrumento para a 
operacionalização desse mercado são os leilões promovidos pela Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, por delegação da ANEEL. 
 
Nesse particular, há três situações em que a Chesf vem se enquadrando nos leilões para 
comercialização de energia:  
 
a) Participação como empreendedor direto, com a responsabilidade de construir, operar 
e manter centrais de energia eólica, em que figura como vendedor da energia gerada – 
Aconteceu somente uma vez, no Leilão de Fontes Alternativas (LFA) em 2010, tendo 
sido adjudicatária do empreendimento de Casa Nova/BA; 
 
b) Participação, na condição minoritária, como parceira de um grupo empresarial de 
maior porte, constituído sob a forma de Sociedade de Propósito Específico - SPE, 
hipótese em que a vendedora de energia é a própria SPE – Tal situação vem se tornando 
uma tendência cada vez mais comum, como por exemplo, junto à BRENNAND 
ENERGIA, responsável pela construção dos parques eólicos Pedra Branca, São Pedro 
do Lago e Sete Gameleiras, no sertão baiano, que já foram inaugurados em abril de 
2013; 
 
c) Finalmente, cabe à Chesf oportunidade de participação nos leilões de transmissão da 
ANEEL, nos quais são outorgadas as concessões para prestação de serviços de 
transmissão de energia elétrica, cujas instalações são de interesse das centrais geradoras 
eólicas para conexão compartilhada (ICG) e/ou de rede básica. 
 
Em face da participação da Chesf nos leilões de transmissão nos últimos anos, tendo 
assumido a responsabilidade pela implantação de diversos empreendimentos, 
começaram a ocorrer atrasos nas obras de construção das subestações e das linhas de 
transmissão associadas às centrais geradoras eólicas, de modo que o nível de 
cumprimento do cronograma de implantação destas últimas tem superado os daquelas. 
Em consequência, hoje se observa número significativo de centrais eólicas prontas para 
funcionarem, somente aguardando a conclusão das obras das respectivas instalações de 
transmissão. 
 
Dessa forma, quando uma central eólica se encontra pronta para funcionar e, na data de 
início de suprimento de energia pelo vendedor, este se encontra impedido de entregá-la 
ao sistema, passa a fazer jus à receita fixa de venda conforme Contrato de Energia de 
Reserva – CER ou Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – 
CCEAR, sob a forma de um encargo suportado pelos usuários do sistema elétrico. 
 
Assim sendo, a relação entre a vendedora de energia e a transmissora não é direta. O 
Contrato de Comercialização é celebrado entre a CCEE e a vendedora, esta última 
adjudicatária do empreendimento no leilão de geração de energia. Dessa forma, a 
transmissora, quando não obtiver sucesso no cumprimento do cronograma físico, vai 
prejudicar não a geradora, mas os usuários, que terão de suportar o pagamento dos 
encargos sem poderem usufruir da energia de reserva contratada, além de não poderem 
dispor de um sistema elétrico mais confiável e seguro. 
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A reportagem mais recente e digna de nota sobre o assunto foi veiculada em 
06/02/2014, na internet e na televisão, no Programa “Bom Dia Brasil” da Rede Globo, 
mostrando que a atual situação das 48 centrais de geração eólica da Bahia e do Rio 
Grande do Norte ainda permanece a mesma, de sorte a estarem impedidas de fornecer 
energia ao Sistema Interligado Nacional, o que supostamente estaria custando ao 
Governo mais de R$ 285.000.000,00 (duzentos e oitenta e cinco milhões de reais), 
somente para os parques eólicos de propriedade da RENOVA ENERGIA, localizados 
nos municípios de Guanambi, Caetité e Igaporã (todos na Bahia). 
 
A propósito, a RENOVA ENERGIA é o grupo empresarial adjudicatário de alguns 
empreendimentos de geração de energia eólica, decorrentes do Leilão nº 003/2009 – 
ANEEL, também denominado Leilão de Energia de Reserva (LER 2009), destinado à 
comercialização de energia no ambiente regulado. Os empreendimentos de fonte eólica 
pelos quais ficou responsável situam-se nos municípios de Caetité, Guanambi e Igaporã, 
na Bahia/BA, e que terão sua energia captada para o SIN através da linha de transmissão 
Igaporã – Bom Jesus da Lapa II, instalação de transmissão cuja construção e exploração 
comercial foi objeto de concessão à Chesf por meio do Leilão de Transmissão nº 
006/2010, referente ao Lote B. 
 
Para efetuar o estudo dos aspectos técnicos que envolvem os referidos desembolsos, que 
vêm sendo frequentemente objeto de notícia na mídia, foi iniciada a leitura dos 
documentos disponíveis no sítio da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL na 
internet, na aba referente a “serviços”, na qual é possível conhecer o conteúdo de 
diversas publicações sobre as diretrizes, regras e resultados dos leilões de energia de 
reserva realizados sob a supervisão daquela Agência Reguladora. 
 
Em análise a esses documentos, verifica-se que, basicamente, o fundamento para a 
celebração de contratos de comercialização de energia de reserva no ambiente regulado, 
proveniente de fontes alternativas, quais sejam, eólica, biomassa e pequenas centrais 
hidrelétricas (PCH), é assegurar o suprimento de energia adicional para aumentar a 
segurança no fornecimento de energia ao SIN, proveniente de usinas especialmente 
contratadas para essa finalidade. 
 
É através do ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA – EER que se busca cobrir os 
custos decorrentes da contratação de ENERGIA DE RESERVA, incluindo os custos 
administrativos, financeiros e tributários, “a ser rateado entre USUÁRIOS no SIN, nos 
termos da Lei nº 10.848, de 2004, e do Decreto nº 6.353, de 2008.” (grifos nossos) 
 
Esses contratos são celebrados entre o vencedor do respectivo lote nos leilões de energia 
de reserva ou de fontes alternativas (LER e LFA) e a Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica – CCEE, associação civil sem fins lucrativos, que representa os 
usuários do sistema. Dentre outras atribuições do CCEE, constantes de seu Estatuto 
Social Consolidado, conforme 54ª Assembleia Geral Extraordinária, de 27/06/2013, 
destacam-se: 
 
a) Promover leilões de compra e venda de energia elétrica, por delegação da ANEEL; 
 
b) Manter e efetivar o registro de Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no 
Ambiente Regulado – CCEARs, de contratos resultantes dos leilões de ajuste e da 
aquisição de energia proveniente de Geração Distribuída, e respectivas alterações, bem 
como dos contratos firmados no âmbito do ACL;  
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c) Promover a Medição e o registro de dados relativos às operações de compra e venda e 
outros dados inerentes aos serviços de energia elétrica; 
 
d) Efetuar a Contabilização dos montantes de energia elétrica comercializados e a 
Liquidação Financeira dos valores decorrentes das operações de compra e venda de 
energia elétrica realizada no Mercado de Curto Prazo. 
 
Ocorre que todos os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado 
fixam um período de suprimento, normalmente de 20 anos, com data certa para início, a 
partir da qual a energia contratada deve ser entregue pelo vendedor, e em razão da qual, 
seja na modalidade quantidade, seja na modalidade disponibilidade de energia elétrica, 
fará jus à receita de venda. 
 
A título de exemplo, cite-se o Contrato de Energia de Reserva - CER, cuja minuta se 
encontra disponível no sítio da ANEEL, na aba “Serviços – Editais de Geração – 
Leilões 2009”, decorrente do Leilão de Energia de Reserva (LER) nº 003/2009- 
ANEEL. A venda dessa energia ocorreu no respectivo certame seguindo a modalidade 
“quantidade de energia elétrica” e o período de suprimento se dará em 20 anos, a partir 
de 01/07/2012.  
 
Ou seja, essa modalidade diz respeito ao pagamento da receita de venda conforme o 
quantitativo de MegaWatts x hora (MWh) contratado para cada quadriênio. Segundo 
dispositivos da cláusula 6ª da referida minuta do CER, a energia contratada para o 
primeiro quadriênio (2012-2016) será o montante associado à proposta do Consórcio no 
Leilão de Energia de Reserva (LER). A partir do segundo quadriênio (2017-2020), a 
remuneração da vendedora dar-se-á após correção desses valores com base nas médias 
anuais de geração de energia, a partir do início do primeiro quadriênio. 
 
Já os dispositivos da cláusula oitava dessa minuta apresentam informações sobre a 
receita de venda, que se compõe em partes fixa e variável. A parte fixa é calculada pelo 
simples produto entre as quantidades de energia contratada nos respectivos períodos e o 
preço de venda associado à proposta da adjudicatária no leilão de geração. A parte 
variável depende, por exemplo, de a entrada em operação comercial das usinas da 
central de geração eólica ocorrer anteriormente ao início do período de suprimento 
(01/07/2012). 
 
Ainda que não haja possibilidade técnica de entrega da energia contratada, desde que as 
obras das usinas encontrem-se concluídas, o vendedor faz jus à receita fixa a partir do 
início do período de suprimento. Nesse sentido consta comando insculpido na cláusula 
8ª – “Da receita de Venda”, item 8.7, significando dizer que há garantia para a 
vendedora no sentido da percepção das parcelas da receita fixa, considerada a 
ocorrência de circunstâncias impeditivas da efetiva entrega da energia: 
 
“(...) 
8.7. O VENDEDOR, independentemente da entrega de ENERGIA, terá direito a 
receber, a partir do início do PERÍODO DE ENTREGA DA ENERGIA CONTRATADA, 
em relação a cada mês desse período, um duodécimo do valor da RECEITA FIXA 
definido na Subcláusula 8.6. 
8.7.1. O efetivo pagamento da RECEITA FIXA estará condicionado à entrada em 
operação comercial da USINA, devendo os recursos financeiros associados a este 
pagamento ficarem retidos na CONER. 
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8.7.2. Após a entrada em operação comercial da USINA, todos os recursos financeiros 
de que trata a Subcláusula 8.7.1 serão lançados como crédito do VENDEDOR na 
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE ENERGIA DE 
RESERVA, nos termos da Subcláusula 8.1.1.”   
 
Verifica-se claramente que, não obstante a retenção dos valores até a entrada em 
operação comercial, esses créditos já integram o patrimônio da vendedora, uma vez que, 
desde o início do período de suprimento (01/07/2012), para os empreendimentos de 
geração do Leilão de Energia de Reserva de 2009, as usinas das centrais eólicas se 
encontram prontas para operar, sendo impedidas de entregar a energia contratada pela 
ausência de linhas de transmissão para interligar as instalações de Interesse das Centrais 
Geradoras (ICGs) ao SIN. 
 
A propósito, a CONER é conta corrente específica administrada pela CCEE para 
realização de operações associadas à contratação e uso de ENERGIA DE RESERVA, 
segundo definição constante da minuta do contrato de energia de reserva, parte 
integrante dos documentos do Leilão de Geração de Energia nº 003/2009 - ANEEL.  
 
Ademais, mediante consulta aos editais de geração e de transmissão dos leilões 
realizados pela ANEEL, ou pela CCEE por delegação, de 2009 a 2012, tendo em vista a 
promoção do crescimento da produção de energia por fontes alternativas, bem como 
assegurar quantidade de energia suficiente para o funcionamento do Sistema Interligado 
Nacional - SIN, foi possível construir os seguintes quadros, de forma a associar os 
empreendimentos de transmissão sob responsabilidade da Chesf aos parques eólicos que 
essas instalações têm por objetivo estabelecer conexão: 
 
 

Município Usina 
Leilão 

Geração 
Empresa LT Rede - Conexão 

Leilão 
Transmissão 

Lote 

Bodó/RN 

Serra de Santana III LER 2010 GESTAMP 

Paraíso - Lagoa 
Nova 

001/2011 C 

Parque Eólico Calango I LFA 2010 IBERDROLA 

Parque Eólico Calango II LFA 2010 IBERDROLA 

Parque Eólico Calango III LFA 2010 IBERDROLA 

Parque Eólico Calango IV LFA 2010 IBERDROLA 

Parque Eólico Calango V LFA 2010 IBERDROLA 

Lagoa 
Nova/BA 

Serra de Santana II LER 2010 GESTAMP 

Serra de Santana I LER 2010 GESTAMP 

Igaporã/BA 

Igaporã LER 2009 
RENOVA 
ENERGIA 

Igaporã - Bom Jesus 
da Lapa II 

006/2010 B 

Porto Seguro LER 2009 
RENOVA 
ENERGIA 

Ilhéus LER 2009 
RENOVA 
ENERGIA 

Nossa Senhora da 
Conceição 

LER 2009 
RENOVA 
ENERGIA 
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Caetité/BA 

Planaltina LER 2009 
RENOVA 
ENERGIA 

Pajeú do Vento LER 2009 
RENOVA 
ENERGIA 

Guanambi/BA Guirapá LER 2009 
RENOVA 
ENERGIA 

Caetité/BA 

Rio Verde LER 2009 
RENOVA 
ENERGIA 

Alvorada LER 2009 
RENOVA 
ENERGIA 

Guanambi/BA 

Guanambi LER 2009 
RENOVA 
ENERGIA 

Pindaí LER 2009 
RENOVA 
ENERGIA 

Licínio de Almeida LER 2009 
RENOVA 
ENERGIA 

Candiba 
LER 2009 

RENOVA 
ENERGIA 

Serra do Salto 
LER 2009 

RENOVA 
ENERGIA 

Morro do 
Chapéu/BA 

São Judas LER 2010 PE CRISTAL 

Irecê - Morro do 
Chapéu 

01/2011 B Primavera LER 2010 PE CRISTAL 

Bonito/BA Cristal LER 2010 PE CRISTAL 

Acaraú/CE 

Lagoa Seca LER 2009 
CONS LAGOA 

SECA 

Sobral III - Acaraú II 
C2 

006/2010 C 

Vento do Oeste LER 2009 
CONS VENTO 

DO OESTE 

Araras LER 2009 CONS ARARAS 

Coqueiros LER 2009 
CONS 

COQUEIROS 

Garças LER 2009 CONS GARÇAS 

Cajucoco LER 2009 
CONS 

CAJUCOCO 

Buriti LER 2009 CONS BURITI 

João 
Câmara/RN 

Morro dos Ventos I LER 2009 DESA WIND I 

Extremoz II - João 
Câmara 

006/2010 A 
Morro dos Ventos IIII LER 2009 DESA WIND III 

Morro dos Ventos IV LER 2009 DESA WIND IV 

Parazinho/RN Morro dos Ventos IX LER 2009 DESA WIND IX 
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João 
Câmara/RN 

Morro dos Ventos VI LER 2009 DESA WIND VI 

EURUS VI LER 2009 EURUS VI 

Parazinho/RN 

Santa Clara I LER 2009 Santa Clara I 

Santa Clara II 
LER 2009 

Santa Clara II 
REN 

Santa Clara III LER 2009 Santa Clara III 

Santa Clara IV LER 2009 Santa Clara IV 

Santa Clara V LER 2009 Santa Clara V 

Santa Clara VI LER 2009 Santa Clara VI 

João 
Câmara/RN 

Eurus I LER 2010 EOL Eurus I 

Eurus II LER 2010 EOL Eurus II 

Touros/RN 

Carnaúbas 
LER 2011 

Voltalia Energia 
do Brasil 

Touros - Ceará 
Mirim II 

003/2012 B 

Reduto 
LER 2011 

Voltalia Energia 
do Brasil 

Santo Cristo 
LER 2011 

Voltalia Energia 
do Brasil 

São João 
LER 2011 

Voltalia Energia 
do Brasil 

Mossoró/RN 

Famosa I 
LER 2011 

Central Eólica 
Famosa I 

Mossoró II - 
Mossoró IV 

Rosada 
LER 2011 

Central Eólica 
Rosada 

Pau Brasil 
LER 2011 

Central Eólica 
Pau Brasil 

São Paulo 
LER 2011 

Central Eólica 
São Paulo 

 
 
Uma vez identificados os empreendimentos de geração de energia por fonte eólica, bem 
como as instalações de transmissão através das quais as referidas centrais poderão 
promover o fluxo de potência para o Sistema Interligado Nacional - SIN, é possível 
passar à etapa de estimar os valores pagos pelos usuários a título de encargos de energia 
de reserva, sem que de fato esteja ocorrendo a entrega de energia pelos 
empreendimentos de geração já construídos e em condições de entrar em operação 
comercial. 
 
A titulo de exemplo, cite-se o caso já conhecido e de ampla divulgação na mídia, a 
saber, os parques eólicos localizados nos municípios de Guanambi, Caetité e Igaporã, na 
Bahia/BA, cujas capacidades de geração correspondem a uma faixa de potência entre 
6,00 e 30,00 MW. Por meio de consulta aos resultados dos leilões de energia de reserva 
(LER 2009 e LER 2010), foi possível construir o seguinte quadro:  
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Usina Potência (MW) R$/MW (A) 
*MWh totais para os 

20 anos (B) 

Receita fixa anual  

RFA = (A*B)/20 

Igaporã 30,00 146,94 2.279.160,00 16.744.988,52  

Porto Seguro 6,00 146,94 350.640,00 2.576.152,08  

Ilhéus 10,50 146,94 876.600,00 6.440.380,20  

Nossa Senhora da Conceição 24,00 146,94 2.103.840,00 15.456.912,48  

Planaltina 25,50 146,94 2.103.840,00 15.456.912,48  

Pajeú do Vento 24,00 146,94 1.928.520,00 14.168.836,44  

Guirapá 27,00 144,94 2.279.160,00 16.517.072,52  

Rio Verde 30,00 144,94 2.805.120,00 20.328.704,64  

Alvorada 7,50  144,94 525.960,00 3.811.632,12  

Guanambi 16,50  144,94 1.402.560,00 10.164.352,32  

Pindaí 22,50  144,94 1.928.520,00 13.975.984,44  

Licínio de Almeida 22,50  144,94 1.753.200,00 12.705.440,40  

Candiba 9,00  144,94 701.280,00 5.082.176,16  

Serra do Salto 15,00  144,94 1.227.240,00 8.893.808,28  

Totais 270 Não se aplica 22.265.640,00 162.323.353,08 
*Com período de suprimento a partir de 01/07/2012. 
 
 
Verifica-se, portanto, através do produto entre o valor da venda da energia no Leilão de 
Geração nº 003/2009 (LER 2009), que somente o grupo empresarial RENOVA 
ENERGIA, após um ano, já tinha direito à percepção do montante de R$ 
162.323.353,08 (cento e sessenta e dois milhões, trezentos e vinte e três mil, trezentos e 
cinqüenta e três reais e oito centavos), a despeito da correção do preço de venda pelo 
IPCA desde o início do período de suprimento e as possíveis parcelas variáveis que 
venham a incidir na receita de vendas. 
  
Considerando que esse valor global é o montante da receita fixa anual e, portanto, como 
até 06/02/2014 a linha de transmissão Igaporã – Bom Jesus da Lapa II, bem como 
subestação Igaporã e adequações na SE Bom Jesus da Lapa II na Entrada de Linha (EL) 
para Igaporã, ainda não haviam sido concluídas, a RENOVA ENERGIA, sem que um 
único Megawatt-hora de energia elétrica tenha entrado no SIN, já havia feito jus ao 
valor correspondente a 19/12 (dezenove doze avos) de R$ 162.323.353,08, ou seja, R$ 
257.011.975,71 (duzentos e cinqüenta e sete milhões, onze mil, novecentos e setenta e 
cinco reais e setenta e um centavos), montante muito próximo ao apresentado na 
reportagem do Bom Dia Brasil da Rede Globo (veiculada em 06/02/2014), 
correspondente ao decurso de prazo de um ano e sete meses desde o início do período 
de suprimento (01/01/2012). 
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Em resposta aos questionamentos em tela, a Entidade apresentou esclarecimentos por 
meio da CI SPT nº 019/2014, de 12/03/2014, consistindo na reprodução do conteúdo do 
expediente enviado ao Tribunal de Contas da União – TCU, por intermédio da CE-PR-
285/2013, de 21/08/2013, conforme segue: 
 
“Atendendo às solicitações contidas no Ofício em referência, encaminhamos, a seguir, 
os esclarecimentos da nossa área técnica. 
 
A entrada dos parques eólicos na matriz energética brasileira é uma realidade 
relativamente nova, que teve início com o PROINF A, e a sua inserção ao sistema ainda 
vem sendo construída e se aperfeiçoando com base no aprendizado de todos os agentes 
envolvidos, não apenas do Setor Elétrico como nos demais segmentos, particularmente 
os órgãos que tratam das questões sócio-ambientais .  
 
Os pontos cotejados nesta correspondência historiam a experiência da Chesf para a 
implantação das instalações de transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de 
Geração para Conexão Compartilhada - ICG e as ações tomadas para fazer face aos 
desafios postos para viabilizar os empreendimentos de transmissão sob sua 
responsabilidade. 
 
Quanto aos itens 1 e 2: 
 
Apresentamos, a seguir, as principais dificuldades encontradas no processo de 
implantação de empreendimentos que resultaram na incompatibilidade entre os prazos 
de conclusão da "plantas eólicas e dos sistemas de transmissão associados: 
 
a) Processo de concessão dos empreendimentos: 
 
As inadequações do processo de concessão da ICGs se iniciaram durante o 
planejamento da expansão que está sendo realizado de forma incremental e sem uma 
perspectiva integrada da geração e transmissão. Os estudos de planejamento 
disponibilizados pela f\NEEL em prazos próximos à realização dos leilões (um a dois 
meses) (anexo 1), impossibilitou os empreendedores de analisar de forma adequada as 
possíveis inconsistências que só foram identificadas com os aprofundamentos 
realizados após os leilões. Além disso, as datas de entrada em operação desses 
empreendimentos de transmissão foram definidas de forma reversa, considerando as 
datas de venda dos leilões de energia e não os prazos necessários para a consecução 
do empreendimento. 
 
A necessidade de integração de um grande número de parques eólicos em um curto 
período de tempo, levou a um processo de adequação dos sistemas de transmissão 
associados sem considerar uma visão de longo prazo, gerando situações como o caso 
da ICG Igaporã, que foi a leilão pela ANEEL com a sua capacidade de transmissão já 
esgotada. • Outra inconsistência nos processos de concessão citados, encontrada no 
relatório R3, que apresenta as características socioambientais da região, é não haver 
uma conexão direta com as exigências dos órgãos licenciadores ambientais que, por 
sua vez, não reconhecem este relatório. 
 
Além de não considerar as exigências dos órgãos licenciadores estaduais, o relatório 
R3 não faz qualquer menção ao instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 
IPHAN, que possui uma legislação específica e que tem tido uma influência importante 
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no aumento dos prazos de licenciamento dos empreendimentos de transmissão, onde 
sua anuência é precondição para o início das obras. 
 
O relatório R3 também não leva em consideração os Planos Diretores dos municípios 
que definem as políticas de desenvolvimento urbano e podem impor restrições à 
implantação dos empreendimentos. Essas dificuldades levaram muitas vezes à 
necessidade de mudança nos traçados das linhas de transmissão e da localização 
prevista para as novas subestações. 
 
b) Prazo de implantação estabelecido no contrato de concessão incompatível com a 
Legislação Ambiental vigente. 
 
A principal dificuldade enfrentada pelos empreendedores para a implantação dos 
empreendimentos ganhos em leilão são os prazos completamente inviáveis 
estabelecidos pela ANEEL nos contratos de concessão, que não leva em consideração a 
complexidade do processo de licenciamento ambiental e as diferentes legislações 
estaduais. 
 
A ANEEL tem considerado, em média, um total de 20 meses (oito meses para 
licenciamento e doze para a obra) para a implantação dos empreendimentos de 
transmissão, prazo este totalmente incompatível com a realidade observada nos 
processos de licenciamento ambiental, que têm se tornado longos e imprevisíveis, com 
sérios reflexos para o equilíbrio econômico-financeiro dos empreendimentos. Salienta-
se que o prazo médio de obtenção da Licença de Instalação (LI), que permite o início 
da execução das obras, tem sido superior a 20 meses. 
 
De acordo com a legislação vigente, para a implantação de uma obra de transmissão 
são necessárias as seguintes licenças: 
 
• Licença Prévia (LP) - contempla a etapa de projeto básico do empreendimento; 
• Licença de Instalação (LI) - contempla a etapa de projeto executivo do 
empreendimento e autoriza a construção da obra; 
• Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) - autoriza a abertura da faixa para a 
execução do empreendimento; 
• Licença de Operação (LO) - autoriza entrada em operação do empreendimento. 
• Para a obtenção de cada uma dessas licenças ambientais, há um conjunto de 
requisitos a serem satisfeitos, uns legais, outros circunstanciais. Esses requisitos criam 
uma imprevisibilidade de conclusão dos licenciamentos, com o conseqüente impacto na 
execução das obras, pois essas licenças somente podem ser solicitadas quando as ações 
para a implantação do empreendimento já estão em curso. 
 
A Licença Prévia indica se o empreendimento tem viabilidade socioambiental. O fato 
dos empreendimentos serem leiloados sem essa licença significa que os Leilões de 
Transmissão podem contemplar empreendimentos sem a devida viabilidade 
socioambiental, já que não há nenhum contato prévio com os órgãos licenciadores. 
 
Tomando como exemplo a ICG Igaporã, na Bahia, a ANEEL considerou um prazo total 
para a implantação do empreendimento de dezoito meses, com seis para a obtenção do 
licenciamento ambiental e doze para a execução da obra A Agência considerou um 
prazo de 45 dias para realização do estudo ambiental e não considerou o envolvimento 
do IPHAN, que no caso especifico do Contrato de Concessão n° 020/2010 - ANEEL 
demorou 23 meses. 
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Outro fator que contribuiu para o atraso desse empreendimento foi o traçado da linha 
de transmissão em 230 kV Igaporã/Bom Jesus da Lapa e a localização da subestação 
de Igaporã indicados no relatório RJ, que se mostraram inadequados do ponto de vista 
do licenciamento ambiental. Para o órgão ambiental estadual - INEMA era 
fundamental e determinante que o empreendimento não tivesse intervenção em área de 
Mata Atlântica, que é um dos biomas característicos da região. Nessa condição, o 
processo de obtenção de uma Licença de Instalação levaria mais de 20 meses. 
 
Para a definição da nova localização da subestação de Igaporã, foram necessárias 
várias interações com a Renova Energia, proprietária do parque eólico, já que a 
localização estabelecida no Edital interferia na configuração de seu parque. Esse 
processo só foi concluído seis meses após a assinatura do contrato de concessão. 
 
 
De uma forma geral, a ausência de coordenação entre os órgãos licenciadores 
estaduais, o Ibama e os demais órgãos envolvidos no licenciarnento ambiental (IPHAN, 
FUN AJ. , FCP, DNPM~ INCRA, etc), contribuiu, significativamente, para a dilatação 
dos prazos de licenciamento, uma vez que a prioridade é definida de acordo com os 
critérios de cada um dos órgãos envolvidos, devido à deficiência constatada nas suas 
estruturas para atender à grande demanda a que estão submetidos. 
 
c) Questão Fundiária: 
Outra grande dificuldade enfrentada na implantação de um empreendimento de 
transmissão é a questão fundiária, tanto para aquisição do terreno da subestação, 
quanto para constituição da faixa de servidão administrativa da linha de transmissão. 
 
Embora a maior parte das negociações referentes às aquisições de terreno e à 
constituição das faixas de servidão das linhas de transmissão seja realizada de forma 
amigável, há casos que só encontram solução por meio judicial que necessita da 
Declaração de Utilidade Pública - DCP, emitida pela ANEEL. Acrescente-se a isso, a 
importância da utilização da DUP como meio facilitador para as negociações. 
 
Para obtenção da DUP, devem ser observados diversos procedimentos estipulados pela 
Resolução Normativa n° 279/2007 da ANEEL, os quais a Chesf tem praticado. 
Contudo, a depender da interpretação do analista da ANEEL, pode haver outras 
exigências que, na maioria dos casos, sem previsão na norma própria, leva a prazos 
consideráveis para a emissão da respectiva DUP. Uma amostra desde junho de 2010, 
de empreendimentos que a Chesf está implantando, indica o prazo médio de obtenção 
de uma DUP junto à ANEEL de 96 dias, tendo sido registrado, pontualmente, até 249 
dias. 
 
Vale salientar, que a ANEEL realizou a Audiência Pública n° 057/2012 para revisar a 
Resolução Normativa nº 279/2007. A Chesf enviou diversas contribuições à citada  
Audiência, objetivando flexibilizar o processo de emissão de DUP. A nova Resolução 
Normativa n° 560/2013, publicada no Diário Oficial da União em 17/07/2013, não 
contemplou as referidas contribuições e deixou o processo ainda mais complexo. 
 
Há casos recentes relacionados às subestações, em que a localização indicada no 
Edital do Leilão da ANEEL não pôde ser materializada, por estar em área restrita e 
reservada para outras atividades no Plano Diretor do Município ou possuir 
interferências em áreas de loteamentos e/ou parques eólicos. Tais interferências 



 

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

126 

levaram à necessidade de inúmeras negociações com os diversos agentes envolvidos, 
inclusive com as distribuidoras impactadas nas conexões em seu Sistema., além de 
acarretar na submissão da nova posição da subestação à aprovação da ANEEL, o que 
demanda dilatação de prazo para aquisição do respectivo terreno. 
 
No caso de linhas de transmissão, o processo também tem demandado extensão dos 
prazos, pois há uma maior complexidade em função de: 
 
I- Quantitativo de proprietários/posseiros impactados: dificuldade de acesso às 
propriedades e de identificação dos responsáveis. Como exemplo, citamos a LT Sobral 
III/ Acaraú II, objeto do Contrato de Concessão nº 021/2010, que interceptará 516 
glebas; e a LT Paraíso/Açu Il, Contrato de Concessão nº 19/20 1O, que interceptará 
541 glebas.  
 
II - Localização em área urbana ou de expansão: a elevada valorização e a 
especulação imobiliária aumentam a expectativa em relação às indenizações, nem 
sempre compatíveis com as tabelas de referência adotadas pela Chesf de acordo com 
Norma específica. O Seccionamento da LI 230kV Campina Grande II/Natal II para a 
futura SE Extremoz II e a LI 230 kV Extremoz II - João Câmara II, objetos do Contrato 
de Concessão n0019/20 10, interceptam áreas com essas características, motivo pelo 
qual as negociações estão sendo mais difíceis e, em diversos casos demandaram ações 
judiciais. A LT Sobral III/Acaraú II foi afetada pelos valores praticados por 
concessionária privada de transmissão que inflacionou os valores praticados na região. 
 
III- Localização em região de parques eólicos que remuneram os arrendantes com um 
percentual mensal da receita de geração, enquanto a indenização das LT' s é feita 
mediante pagamento do valor da servidão (em regra, 1/3 do valor da terra). É (I caso 
da LT Sobral III - Acaraú II, objeto do Contrato de Concessão nº 021/2010; LT 230 kV 
Extremoz II - João Câmara II, referentes ao Contrato de Concessão nº 019/2010.  
 
IV- Situação de regularidade do imóvel: a maioria dos imóveis não possui registro, 
outros são ocupados por posseiros, dificultando a obtenção de certidões nos cartórios 
de imóveis para realização das negociações com segurança jurídica. Trata-se 
de situação presente em todas as linhas. 
 
V- Demora na emissão da DUP, instrumento necessário a facilitar as negociações 
pendentes e o ingresso com as ações judiciais, conforme já comentada anteriormente. 
 
VI- Exigências dos órgãos ambientais, como requisito para o licenciamento, da 
regularização fundiária das áreas afetadas aos empreendimentos. Por exemplo, para 
requerimento de algumas licenças, há exigências de documentos com autorização dos 
proprietários com firma reconhecida e documentos pessoais: há pessoas que não tem 
firma aberta em cartório e que não aceitam se deslocar para abertura, ou não 
informam onde têm firma aberta; há pessoas ainda que não se sentem seguras em 
fornecer documentos pessoais com receio de fraude. É importante salientar que o 
impasse em apenas uma propriedade impossibilita a construção de toda a linha.  
 
VII- A liberação fundiária tem sido objeto de exigência pelos órgãos ambientais para 
concessão do licenciamento, cujos requerimentos estão em descompasso com o tempo 
de implantação do empreendimento, a exemplo da exigência de apresentação de 
escrituras/contratos antes mesmo da emissão das Licenças de Instalação. 
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d) Datas de conclusão dos processos ambientais e IPHAN (anexo 2) vs datas previstas 
de conclusão dos empreendimentos: 
 

 

 

(*) dificuldade na realização do fundiário em função da existência de 516 glebas ao longo da linha de 
transmissão. 
 
No caso específico da conexão na SE Acaraú, a Chesf, de maneira preventiva, em 
acordo com a ANEEL e ONS, e, com o apoio da IMPSA implantou solução provisória 
que permite o escoamento da energia dos parques eólicos previstos para aquela 
conexão. Vale salientar que os parques previstos para serem atendidos pela SE Acaraú 
II e LT Sobral III - Acaraú II, no Estado do Ceará (anexo 3), não estão ainda em 
operação.  
 
e) Evolução normativa da ANEEL, para a implantação de parques eólicos. 
 
 As razões aqui apresentadas para os atrasos na conclusão dos empreendimentos 
levaram a ANEEL a proceder alterações objetivas nos Editais para contratação dos 
novos parques eólicos, particularmente, no que concerne às conexões ao Sistema 
Interligado Nacional – SIN, conforme se apresenta a seguir. 
 
Até 2009: 
Processo Prolnfa - os geradores eólicos eram responsáveis pela interligação ao sistema 
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elétrico existente, constituindo-se no único responsável pela entrega da energia no 
prazo estabelecido no Edital. Por razões que desconhecemos, a ANEEL, a partir de 
2010, segregou as responsabilidades entre Geradoras e Transmissoras. 
 
Leilões de 2009 a 2012: 
A partir do final de 2009, os Editais para contratação de energia eólica isentaram os 
proponentes da responsabilidade pela implantação das respectivas conexões ao SIN. 
Assim, a ANEEL realizou, primeiramente, os Leilões para contratação de energia, já 
fixando em três anos o prazo para entregas da energia (Leilões A-3). 
 
Como pode ser visto nos Editais dos Leilões, os prazos fixados para implantação das 
conexões foram estabelecidos pelas diferenças entre a data da entrega da energia 
(entrada em operação dos parques eólicos) e a data de contratação das conexões, não 
se visualizando qualquer correlação com os prazos efetivamente necessários a 
consecução dos empreendimentos de transmissão. 
 
No caso do Leilão nº 06/2010, o Edital para contratação das conexões, somente foi 
publicado depois de oito meses, após a contratação das geradoras - Edital n° 003/2009. 
Fica assim demonstrado que os prazos estabelecidos nesses Editais foram 
incompatíveis com as reais necessidades. 
 
Leilões 2013: 
Ratificando os argumentos apresentados, justificando os atrasos na entrega das 
conexões, novamente a ANEEL alterou a sistemática de contratação de energia eólica e 
as respectivas conexões. 
 
Para os Leilões de energia para o ano de 2013, somente poderão ser habilitados 
parques eólicos, onde houver disponibilidade de conexões ao SIN para escoamento da 
energia produzida (anexo 4), caracterizando, portanto, que as duas sistemáticas 
anteriormente adotadas não foram adequadas para garantia da expansão da energia 
eólica nos prazos contratuais. 
 

f) Indicação de local no Edital da ANEEL para construção da SE Extremoz II sem 
acurada análise. 
 
A SE Extremoz II foi posicionada conforme R3 - Caracterização e Análise 
Socioambiental do Edital do Leilão n° 006/2010, Lote A, no centro de diversos 
loteamentos e dentro da área de expansão da região metropolitana da capital do Rio 
Grande do Norte (anexo 5), bastante valorizada, inclusive, em função da proximidade 
da área onde está sendo construído o novo aeroporto daquele Estado. 
 
Esse fato trouxe enormes dificuldades às negociações para a aquisição do terreno, 
assim como, da liberação fundiária para a passagem da LT Extremoz II/João Câmara 
II. 
 
Quanto aos itens 3.1 e 33: 
 
A dinâmica de implantação de novas plantas eólicas, provavelmente, levou a 
dificuldades no Planejamento. Cita-se, como exemplo, o projeto da LT Igaporã II/Bom 
Jesus da Lapa II: 
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• Em 23/11/2010 foi assinado o Contrato de Concessão nº 020/2010 que previa a 
LT Igaporã II/Bom Jesus da Lapa II com capacidade de transmissão de 438 
MVA para longa duração e 617 MVA para curta duração. Com base nas 
características técnicas da linha, foram elaborados os estudos de projeto, 
dentre os quais o traçado, localização e plotação das torres, ETE, para os 
devidos licenciamentos, inclusive arqueológicos. No qual são informadas as 
localizações precisas das estruturas para a prospecção.  

• Posteriormente, a ANEEL emitiu a Resolução Autorizativa nº 3.460/2012, 
assinada em 17/04/2012 e publicada em 04/05/2012, com o objetivo de 
recapacitar a linha, já em processo de implantação, em função da solicitação de 
acesso de novos geradores à subestação Igaporã II. 

• Esse fato levou a Chesf a rever todos dos estudos de traçado e plotação, 
alterando o posicionamento de 128 torres (anexo 6), o que corresponde a um 
total de 51% das estruturas, fazendo com que o processo junto ao IPHAN fosse 
postergado. Somente em junho de 2012, foi possível apresentar ao IPRAN o 
projeto de prospecção, o qual tem que ser aprovado pelo Instituto previamente à 
prospecção. A conclusão desta etapa de aprovação do projeto demandou seis 
meses. 

• O primeiro relatório de prospecção arqueológica, abrangendo 54 Km da LT, 
foram concluídos e protocolados no IPHAN em 25/03/2013 e liberados para a 
obra em 18/04/2013. Os demais 61 km só foram liberados para a obra em 
04/07/2013. 

• Com o primeiro trecho liberado, foram efetuadas tratativas junto à construtora 
para dar inicio à obra propriamente dita, no trecho já liberado, tendo a mesma 
se recusado, alegando que só faria a mobilização para o local quando toda a 
faixa estivesse liberada pelo IPHAN. A Ordem de Início de Serviço - OIS foi 
emitida no dia 18/04/2013 (anexo 7) e a obra foi efetivamente iniciada no dia 
15/07/2013, após a total liberação da faixa pelo IPHA.N. 

 
 
Quanto ao item 3.2: 
Para comprovar a postergação evidenciada para a emissão da Declaração de 
Utilidade Pública - DVP, abordada no item em comento, segue levantamento das datas, 
assim como as correspondências que as comprovam (anexo 8). 
 

Quanto à interferência do traçado ANEEL utilizado no Leilão nº 006/2010, lote A, que 
resultou no Contrato de Concessão n" 019/2010, no parque eólico da Queiroz Galvão  
Energias Renováveis, segue diagrama onde indica a localização do citado parque 
eólico sob o traçado da LT Extremoz II/João Câmara II (anexo 9). 
  
##/Fato## 

2.1.1.14 INFORMAÇÃO 

 
Custos de armazenamento de equipamentos liberados em face da ausência de 
Licença de Instalação. 
 
Fato 

 
Procedeu-se à análise dos documentos acostados às pastas de administração do Contrato 
CTNI 90.2011.8580, celebrado em 30/11/2011, no valor original de R$ 21.996.127,07, 
compreendendo o fornecimento de materiais e equipamentos, bem como sua montagem 
no pátio, obras civis e elaboração dos respectivos projetos executivos, tendo em vista a 
implantação da Subestação Morro do Chapéu, associada à Linha de Transmissão Irecê – 



 

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

130 

Morro do Chapéu, bem como instalação de Entrada de Linha (EL) de 230 KV na 
Subestação Irecê, objetos do lote B do Leilão de Transmissão nº 001/2011 da ANEEL. 
 
Segundo item 7.1 do citado instrumento, o fornecimento de materiais para a Subestação 
Morro do Chapéu deveria dar-se conforme quadro de eventos de faturamento: 
 
Nº Evento Descrição do evento Percentual (%) 

Alstom WEG MARZA Total 

01 Aprovação do detalhamento técnico 
do fornecimento, incluindo todos os 
dados técnicos do equipamento e 
materiais pró-rata. 

2,7639 2,0555 0,1806 5 

02 Aprovação dos desenhos de todos os 
equipamentos e sistemas de 
comando, proteção, controle, 
supervisão, regulação e 
telecomunicação pró-rata. 

8,8335 6,1665 - 15 

03 Liberação por parte da inspeção 
técnica dos equipamentos e 
materiais da subestação pró-rata. 

19,9449 16,439 3,6112 40 

04 Recebimento dos equipamentos e 
materiais da subestação pró-rata. 

2,7501 8,2220 9,0279 20 

05 Conclusão da montagem dos 
equipamentos de subestação com 
instalação dos barramentos e cabos 
pára-raios pró-rata. 

1,0139 4,1110 4,8751 10 

06 Conclusão do comissionamento da 
subestação, pró-rata por 
empreendimento. 

1,4056 1,2333 0,3611 3 

07 Termo de recebimento definitivo 4,1223 2,8777 - 7 

 

 

Verifica-se, das informações do quadro supra, que tanto o detalhamento técnico quanto 
a apresentação e aprovação dos desenhos dos equipamentos da subestação antecedem a 
fabricação dos mesmos. É após a anuência da Chesf, através da análise dos aspectos 
técnicos e construtivos constantes dos projetos apresentados pelas empresas do 
Consórcio, através de Relatórios de Serviços, acerca de cada componente dos circuitos 
do pátio da SE, que será dada a ordem de fabricação dos equipamentos pelas empresas 
do Consórcio, diretamente ou através de suas terceirizadas. 
 
Nesse sentido, quando de reunião de nivelamento realizada entre os responsáveis pelo 
empreendimento, com a participação de gestores da Chesf e do Consórcio contratado 
(WEG, ALTOM GRID e MARZA ENGENHARIA), ficou registrado no quadro resumo 
da referida ata o seguinte consenso no item 3: 
 

Processo/Assunto Ação Responsável Data 
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1-Faturamentos Omissis Omissis Omissis 

2–Inícios das Atividades Chesf informa ainda não ter os terrenos 
disponíveis para acesso, nem previsão. 
Consórcio solicita essa previsão de 
disponibilidade do terreno e emissão da Ordem 
de Início de Serviços. 

Adilson/Alceu/Sérgio Imediato 

3-Inícios da fabricação 
de equipamentos 

Consórcio informa que, após os projetos 
aprovados, aguardará confirmação da Chesf de 
emissão da LI para que se inicie a produção. Tal 
raciocínio será revisto pelo Consórcio em 
conjunto com a Chesf em Junho. 

Adilson/Alceu/Sérgio Imediato 

4-Transformadores de 
força e reatores WEG 

Consórcio informa que o prazo dos trafos é de 8 
meses e solicita empenho da Chesf na aprovação 
desses desenhos (Trafo e reator). 

Alceu Imediato 

  
Verifica-se que nas tratativas entre a Chesf e o Consórcio ficou clara a posição 
conservadora das empresas contratadas para realização das obras de implantação do 
empreendimento de transmissão, na medida em que aguardaria a emissão da Licença de 
Instalação – LI para iniciar a fabricação dos equipamentos do pátio da Subestação 
Morro do Chapéu. 
 
A exceção, pelo que se depreende das informações do quadro supra, ficaria por conta 
dos transformadores de força e reatores, considerando serem equipamentos de grande 
porte, sua importância estratégica para a realização das principais funções da instalação 
de transmissão de energia elétrica e seu tempo de fabricação. Somente o transformador 
trifásico 230/69/13,8 KV perfaz no orçamento R$ 2.802.999,83, o equivalente a 26,46% 
do total em equipamentos fixado para o Contrato em tela.  
 
Ocorre que foi verificada a ocorrência de fabricação de equipamentos logo após a 
aprovação dos respectivos desenhos, conforme é possível atestar através o cotejo entre 
relatórios de serviços e boletins de liberação de materiais: 
 
 
 

Equipamento Empresa Relatório de 
serviço - RS 

Data Boletim de 
Liberação 
(CHESF) 

Data 

Disjuntor Tripolar 245 KV, 
2500A, 40 KA, sem relé de 
sincronismo – Modelo 
GL314 

ALSTOM GRID 05/2012 31/05/2012 WA-01/12 05/10/2012 

Disjuntor Tripolar 245 KV, 
2500A, 40 KA, com relé de 
sincronismo – Modelo 
GL314-RPH2 

ALSTOM GRID 05/2012 31/05/2012 WA-01/12 05/10/2012 

Disjuntor Tripolar 245 KV, 
2500A, 40 KA, com relé de 
sincronismo (entrada de LT) 
– Modelo GL314X 

ALSTOM GRID 05/2012 31/05/2012 WA-02/2012 09/10/2012 
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Disjuntor Tripolar 245 KV, 
2500A, 40 KA, com relé de 
sincronismo (manobra de 
interligação de barras) – 
Modelo GL314X+ RPH2 

ALSTOM GRID 05/2012 31/05/2012 WA-02/2012 09/10/2012 

Disjuntor Tripolar 245 KV, 
2500A, 40 KA, sem relé de 
sincronismo (entrada de LT) 
– Modelo GL314X 

ALSTOM GRID 05/2012 31/05/2012 WA-02/2012 09/10/2012 

03 transformadores de 
corrente 69 KV, com três 
núcleos no secundário, séries 
12.6015-01 a 03. 

ALSTOM GRID 04/2012 02/05/2012 MI-09/2012 26/09/2012 

06 transformadores de 
corrente 230 KV, com 
quatro núcleos no 
secundário, séries 12.6014-
01 a 06. 

ALSTOM GRID 04/2012 02/05/2012 MI-09/2012 26/09/2012 

12 transformadores de 
potencial capacitivo 230 
KV, com três núcleos no 
secundário, séries 12.6011-
01 a 12. 

ALSTOM GRID 04/2012 02/05/2012 MI-13/2012 27/09/2012 

03 transformadores de 
potencial capacitivo 230 
KV, séries 12.6011-13 a 15.  

ALSTOM GRID 04/2012 02/05/2012 MI-14/2012 27/09/2012 

 

Dessa forma, após a lavratura do boletim de liberação por parte da Divisão de Controle 
de Qualidade de Materiais – DEQM da Chesf, os equipamentos já fabricados e 
submetidos aos testes e ensaios previstos nas normas técnicas e no Plano de Inspeção, 
consoante item 11.6 do CTNI 90.2011.8580.00, são liberados para transporte até o local 
indicado pela Chesf para recebimento, o qual é, normalmente, a área de implantação do 
empreendimento. 
 
Ocorre que a Licença de Instalação – LI para início das obras na área de intervenção sob 
comento não havia sido expedida, até a realização da última reunião entre a Chesf e 
representantes do Consórcio ALSTOM/WEG/MARZA, em 16/01/2014, pelo INEMA-
BA, órgão responsável pelo processo de licenciamento da implantação da SE Morro do 
Chapéu e LT Irecê – Morro do Chapéu. Nessa oportunidade, restou claro que as obras 
civis e de montagem eletromecânica no pátio da Subestação, como terraplenagem, 
execução das fundações das estruturas de sustentação dos barramentos e demais 
componentes, bem como a montagem dos circuitos, não foi sequer iniciada. 
 
Importante ainda lembrar que a Chesf efetuou a entrega dos respectivos resultados dos 
estudos ambientais (Relatório de Caracterização do Empreendimento, Relatório de 
Impacto Ambiental ou equivalente) no INEMA-BA em 11/05/2012. Considerando o 
prazo de até seis meses para emissão da Licença Prévia, consoante disposto na 
Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 237, de 
19/12/1997, em seu art. 14, “caput”, e que prevalece como padrão nas legislações 
estaduais em matéria de meio ambiente, a emissão da LP poderia ocorrer, sem atrasos, 
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até o início de novembro de 2012. Entretanto, a data oficial de sua emissão foi 
10/01/2013. 
 
Do exposto, é possível observar que a fabricação de diversos equipamentos ocorreu 
nesse intervalo, bem como sua consequente liberação para transporte, quando sequer 
havia, por parte do INEMA, manifestação oficial acerca da viabilidade ambiental do 
empreendimento da SE Morro do Chapéu, que se daria através da emissão da Licença 
Prévia, de Localização ou equivalente. 
 
No que se refere à gestão financeira do empreendimento, a Chesf já incorreu em 
prejuízos com o dever de ressarcir o Consórcio com despesas administrativas e 
operacionais, decorrentes do armazenamento de materiais e equipamentos fabricados e 
liberados, mas que não puderam ser entregues no local de intervenção, em face de 
inexistir ainda licença específica de competência do Órgão Ambiental (LI). Esses 
materiais têm de aguardar, nos almoxarifados da contratada, posicionamento da Chesf 
para entrega definitiva na área do empreendimento. 
 
Em face do disposto no item 7.1.1 do CTNI 90.2011.8580.00, a Chesf passa a incorrer 
na obrigação de ressarcir a contratada dos custos de armazenamento dos materiais que 
não puderam ser entregues no local acordado, após 90 dias, contados do encerramento 
do evento 03 para cada equipamento em particular (pró-rata), ou seja, da data da 
liberação do material para transporte, pela Companhia: 
 
“Concluído o evento de pagamento 03 de fornecimento de materiais e na 
impossibilidade de recebimento dos equipamentos na obra, decorrente de atrasos não 
imputáveis ao Contratado, o armazenamento será de responsabilidade do contratado, 
sem ônus para a Chesf por um prazo de até 90 (noventa) dias. Decorrido este prazo, 
sem que o contratado possa realizar a entrega dos equipamentos, o evento de 
pagamento 04 de fornecimento de materiais será realizado da seguinte forma: 15% 
(quinze por cento) após 90 (noventa) dias da realização do evento de pagamento 03 de 
fornecimento de materiais e 5% (cinco por cento) com a efetiva entrega.” 
 
A título de exemplo, por meio de Correspondência Interna CI-DEAF nº 308/2013, de 
07/03/2013, foi enviada para pagamento a cobrança feita pelo contratado em face dos 
custos de armazenamento de materiais que não puderam ser entregues à Chesf, no valor 
total de R$ 91.060,30.  
 
Ressalte-se que os equipamentos e materiais, à medida que forem sendo fabricados e 
tiverem seu transporte liberado pela Chesf, enquanto permanecerem sob a guarda do 
Consórcio, darão ensejo a mais despesas para a Companhia a título de ressarcimento por 
custos com armazenagem, na proporção dos valores desses bens no orçamento do 
Contrato CTNI 90.2011.8580.00. 
 
Outro exemplo de ocorrência dessa natureza pôde ser evidenciada a partir da leitura da 
Carta ABB 500195 20102/2012, de 25/07/2012, no âmbito da execução do objeto do 
Contrato CTNI 90.2010.9160.00, tendo em vista a construção da Subestação Casa 
Nova, associada à Linha de Transmissão Sobradinho – Casa Nova. 
 
Nesse documento a empresa apresentou pleito de ressarcimento de custos incorridos 
com armazenagem dos transformadores em seus almoxarifados, em função de atrasos na 
obtenção da Licença de Instalação – LI. A emissão da referida Licença ocorreu em 
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22/07/2012, quando ocorreu a publicação da Licença Unificada, bem como Autorização 
para Supressão da Vegetação – ASV, pelo INEMA/BA. 
 
A seguir são destacados trechos do documento da ABB, inclusive das memórias de 
cálculo dos prejuízos incorridos: 
 
“(...) 
 
Sabendo da dificuldade da Chesf na obtenção das licenças e visando minimizar esses 
impactos e ainda atender os prazos contratuais da entrega das SE’s, a ABB procurou 
remanejar aquisições e desembolsos onde possível e de acordo com previsões 
fornecidas pela Chesf, entretanto, diante das seguidas previsões que não se 
concretizaram e do considerável período de atraso das licenças essas medidas não 
foram suficientes para manter o equilíbrio financeiro do contrato e portanto medidas 
para reestabelecer esse equilíbrio precisam ser tomadas com urgência. 
 
Cabe ressaltar que o Contrato de Casa Nova, assinado em dezembro de 2010 para 
execução em 18 meses, já acumula 19 meses decorridos sem que as atividades em 
campo possam ter início. 
 
(...) 
 
1) Custos de armazenagem de equipamentos: 
 
A ABB postergou aquisição e/ou fabricação tanto quanto possível, entretanto, alguns 
deles, especificamente aqueles cujo fornecimento é crítico ou prazo de entrega é mais 
longo, tiveram postergação limitada para não colocar em risco o cumprimento do 
prazo contratual de execução. 
 
(...) 
 
Os valores incorridos até esta data, bem como as estimativas mensais dessas 
armazenagens para os próximos períodos e seus totais considerando que a emissão da 
OIS aconteça até 30 de agosto de 2012: 
 

Casa Nova Valor Mensal Valor fixo carga e 
descarga 

Meses Totais 

Trafo 1 R$ 10.524,00 R$ 11.584,00 6 R$ 74.728,00 

Trafo 1 R$ 10.524,00 R$ 11.584,00 6 R$ 74.728,00 

Trafo 1 R$ 10.524,00 R$ 11.584,00 4 R$ 53.680,00 

Trafo 1 R$ 10.524,00 R$ 11.584,00 4 R$ 53.680,00 

Demais 
equipamentos 

R$ 5.960,00 R$ 2.788,00 11 R$ 68.348,00 

Total estimado    R$ 325.164,00 

BDI   23,10% R$ 75.112,88 

Custo de 
armazenagem 

   R$ 400.276,88 
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(...)” (sic). 
 
Por meio da Solicitação de Auditoria nº 201317627/04, a Entidade foi instada a 
informar o seguinte: 
 
a) Se houve, após 07/03/2013, novos desembolsos em face de compensação por custos 
de armazenamento apropriados por empresas ou consórcios contratados, para a 
construção do objeto do CTNI 90.2011.8580.00; 
 
b) Caso haja novos desembolsos, como resultado da aplicação do disposto no item 7.1.1 
do respectivo Contrato, apresentar documentação comprobatória; 
 
c) Informar sobre os critérios definidos pela Chesf para dar início à fabricação dos 
equipamentos de subestações, em contratos dessa natureza, quando ainda não se tem a 
Licença de Instalação expedida pelo órgão ambiental competente; e,  
 
d) Informar se o pleito da ABB, com relação aos atrasos na execução contratual do 
empreendimento da SE Casa Nova, foi aceito pela Chesf, apresentando documentação 
comprobatória e memória de cálculo de valores (a serem) ressarcidos à empresa. 
 
Em atendimento à referida Solicitação, a Chesf, por meio da CI-SSU nº 006/2014, de 
17/03/2014, enviada a esta CGU por meio de mensagem eletrônica de 18/03/2014, 
respondeu o seguinte: 
 
“Em atendimento às solicitações contidas nos itens 1.a e 1.b da Solicitação de 
Auditoria em referência, informamos que, após 07/03/2013, data em que foi emitida a 
CI-DEAF 308/2013, foram realizadas dois novos desembolsos, conforme CI-DEAF 
1451/2013, de 04/10/2013 e CI-DEAF 159/2014, de 18/02/2014, cópias anexas. 
 
Tais realizações ocorreram após solicitação de fornecedores, em cumprimento à 
cláusula 7.1.1 do Contrato CTNI-90.2011.8580 e após verificação, junto à DEQM, da 
liberação dos equipamentos para os quais foram solicitados os pagamentos. As citadas 
correspondências internas encontram-se arquivadas na pasta do Contrato, nas páginas 
531 e 585, respectivamente. 
 
A documentação comprobatória apresentada evidencia que novos valores foram objeto 
de desembolso em função da situação que se gera a partir do momento em que são 
liberados materiais pela inspeção, sem que seja possível sua entrega no local de 
implantação: 
 
Correspondência 

Interna - CI 
Data Faturas Valor (R$) 

CI DEAF nº 
1451/2013 

04/10/2013 
462/2013 26.856,82 

CI DEAF nº 
159/2014 

18/02/2014 
029/2014 100.486,80 
043/2014 132.300,00 

Total (R$) 259.643,62 
 
Dessa forma, verifica-se que a Chesf vem continuamente incorrendo em custos de 
armazenamento de materiais e equipamentos, sem que os mesmos tenham sido 
entregues, constituindo tais desembolsos em adiantamentos financeiros sem a 
correspondente contrapartida. Essa situação somente poderá ser resolvida a partir do 
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adimplemento da condição referente à emissão das licenças ambientais de instalação 
dos empreendimentos. 
 
Com relação à alínea “c”, ou seja, sobre os critérios definidos pela Chesf para 
fabricação dos equipamentos de subestações, foram apresentadas justificativas por meio 
da CI SPT nº 023/2014, de 18/03/2014: 
 
“A Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, dispõe no Art. 14: 
 
“O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados 
para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da 
atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências 
complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do 
ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento...” (negrito 
nosso), constata-se que essa previsão legal não guarda qualquer relação com a 
realidade no licenciamento em comento, uma vez que a LP levou 7 meses para ser 
emitida e a LI, protocolada em 07/05/2013, não foi emitida até o momento, apesar de já 
decorridos 09 meses. 
 
Outro ponto relevante, é que o prazo contratual firmado com o Consórcio 
Alstom/Marza para o início da montagem dos equipamentos que é de 7 meses após a 
LI, contados do início da terraplenagem ao início da montagem dos equipamentos 
(Anexo I), que contrasta, devido ao aquecimento do mercado, com os prazos de 
fornecimento a exemplo dos transformadores, que têm como prazo mínimo 12 meses e 
máximo de 18 meses, conforme documentação dos fabricantes (Anexo II). 
 
Assim, aguardar a emissão da LI, que poderia acontecer a qualquer tempo, para 
autorizar a fabricação, submeteria os equipamentos da Chesf à capacidade fabril, 
carteira de encomendas, e programação de fabricação dos fornecedores, levando a 
extensão ainda maior do prazo de entrega. Esta ação aumentaria, significativamente, o 
risco do atraso global do empreendimento, com as correspondentes multas da ANEEL e 
perda da RAP – Receita Anual Permitida, além do prejuízo à imagem institucional da 
Chesf.” 
 
De fato, o risco que a Chesf alega é aquele que se refere à temerária perda de 
oportunidade de ordenar a fabricação dos equipamentos, considerando a carteira de 
clientes dos fornecedores da Chesf, e antes do início das obras de terraplenagem. 
 
A espera pela Licença de Instalação, e as incertezas com relação ao tempo de sua 
emissão, fato que não está sob a governabilidade da Chesf, geram para a Companhia a 
prudência de seguir em frente com parte dos eventos de faturamento, sob pena de 
incorrer, ao final, em problemas maiores com o cumprimento do cronograma, e 
consequentemente em autuações da ANEEL. 
 
Ademais, as despesas com armazenamento não são relevantes quando comparadas ao 
vulto dos investimentos, bem como com relação ao montante das multas que vêm sendo 
imputadas pela ANEEL por motivo de atraso na implantação dos empreendimentos de 
transmissão.  
  
##/Fato## 

2.1.1.15 CONSTATAÇÃO 
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Atrasos na liberação fundiária das faixas de servidão das linhas de transmissão 
que estão sendo implantadas pela Chesf. 
 
Fato 

 
Procedeu-se à análise dos documentos acostados às pastas de administração do Contrato 
CTNI 90.2011.9350.00, celebrado em 12/12/2011, no valor original de R$ 
15.335.316,70, compreendendo a gestão fundiária, fornecimento de materiais e 
equipamentos, obras civis e elaboração dos estudos topográficos e geotécnicos visando 
elaboração dos projetos básicos e executivos, tendo em vista a implantação da Linha de 
Transmissão Irecê – Morro do Chapéu, objeto do lote B do Leilão de Transmissão nº 
001/2011 da ANEEL. 
 
A Ordem de Início de Serviços para a gestão fundiária do empreendimento da LT Irecê 
– Morro do Chapéu foi formalizada em 24/02/2012, por meio da CE DEAF nº 50/2012, 
com prazo estimado de execução de 10 meses, e término previsto para 24/12/2012.  
 
Ocorre que, em função de a Administração Regional da Chesf em Salvador/BA ter 
conseguido os documentos referentes às certidões de uso e ocupação do solo junto aos 
municípios atravessados pelo empreendimento, bem como as permissões de passagem, 
restou sem sentido manter como válidos os eventos 03 e 04 do cronograma de liberação 
fundiária, tendo sido, portanto, indicada a exclusão desses marcos de faturamento, 
conforme CE DEAF nº 91/2012, de 02/05/2012. 
 
 Em conseqüência, conforme registro específico em reunião realizada entre a Chesf e o 
Consórcio (INCOMISA/Multiempreendimentos) em 13/11/2012, ficou acertado que 
seriam objeto de exclusão, também, os eventos 5 e 8, respectivamente representados 
pelas atividades de “Emissão de relatórios periódicos de situação de obtenção de 
permissão de passagem” e “Obtenção de Declaração junto ao DNPM”. 
 
Ademais, foi objeto de consenso entre a Chesf e seus parceiros privados para 
implantação da LT Irecê – Morro do Chapéu que deveria haver a repactuação dos 
prazos do cronograma de liberação fundiária, tendo por referencial a data de emissão da 
OIS dos serviços de topografia, fato que culminou na celebração de termo aditivo ao 
Contrato CTNI 90.2011.9350.00 em 29/05/2013. 
 
O referido termo aditivo apresentou a nova configuração para os eventos restantes, bem 
como os percentuais a partir dos quais as respectivas etapas poderiam ser consideradas 
concluídas e, assim, fazer jus aos pagamentos: 
 
Nº Evento Descrição Prazo (a partir da 

OIS topografia) 
Forma de entrega 

dos resultados 
Valor do Evento 

(R$) 
06 Cadastramento de proprietários 

e/ou posseiros e de 
propriedade/posse 

4 meses  - 35% nos 
primeiros 60 dias; 
 - 35% até 90 dias; 
 - 30% em 120 
dias. 

42.525,00 

07 Levantamento de danos 
decorrentes da topografia 

4 meses Global 21.262,50 

09 Elaboração de ficha de 
apropriação e de avaliação para 
indenização de benfeitorias 
eventualmente verificadas e da 
servidão/desapropriação 
estabelecida. 

5 meses  - 20% nos 
primeiros 60 dias; 
 - 30% até 90 dias; 
 - 30% até 120 
dias; 
 - 20% até 150 
dias. 

56.700,00 



 

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

138 

10 Elaboração de laudos periciais de 
avaliação para indenização de 
benfeitorias e da 
servidão/desapropriação 
estabelecida 

Até 45 dias 
corridos a partir de 
solicitação da 
Chesf 

Global 14.175,00 

11 Levantamentos de danos 
decorrentes da construção do 
empreendimento 

6 meses Global 21.262,50 

 
 
Tomando como marco referencial a data da primeira cobrança acerca dos valores 
correspondentes aos eventos dos serviços de topografia, a saber, 24/04/2013, conforme 
CI DEAF nº 562/2013, segundo a qual foram entregues à Chesf os resultados dos dados 
oriundos do levantamento topográfico a laser, é possível verificar que os serviços de 
liberação fundiária não tiveram desenvolvimento satisfatório. 
 
A título de exemplo, cite-se registro no Relatório de Serviços - RS, de 09/09/2013, que 
acerca do evento 07, haviam sido preenchidas apenas 17 fichas sobre levantamento de 
danos decorrentes da topografia, sendo que o universo era de 147 glebas entre os 
municípios de Irecê e Morro do Chapéu, na Bahia/BA. Isso após cinco meses de 
trabalho, ao tempo em que o prazo fixado no aditivo era de quatro meses. 
 
Ademais, conforme registro do item 1 da referida ata de reunião realizada entre o 
Consórcio e a Chesf, em 21/06/2013, foram objeto de questionamento os cronogramas 
de realização da gestão fundiária dos contratos a seguir elencados: 
 

Contrato Linha de Transmissão 
CTNI 90.2011.8610.00 LT Paraíso – Lagoa Nova 
CTNI 90.2011.8580.00 LT Morro do Chapéu – Irecê 
CTNI 90.2011.1840.00 LT Paraíso – Açu 
CTNI 90.2011.1900.00 LT Acaraú II – Sobral III C2 

 
 
Foi ainda objeto de registro o seguinte: 
 
“A Chesf informa que formalizará os atrasos nos serviços da gestão fundiária para os 
empreendimentos listados acima. Serão encaminhadas correspondências para o 
Consórcio com abertura de prazo para prévia defesa. Caso a defesa não seja 
satisfatória, será iniciado o processo para exclusão da gestão fundiária para estes 
contratos.”  
 
Por meio da Solicitação de Auditoria nº 201317627/04, a Entidade foi instada a 
informar o seguinte: 
 
a) Etapas do processo decisório deflagradas pelas instâncias da Chesf responsáveis pela 
gestão do referido empreendimento, após a reunião do dia 21/06/2013, em face dos 
atrasos observados nos trabalhos de liberação fundiária pela Multiempreendimentos; 
 
b) Novo cronograma de execução, incluindo os serviços de fundações, montagem de 
torres, lançamentos de cabos condutores, comissionamento, dentre outros, para a 
conclusão e posterior energização das LT Morro do Chapéu - Irecê, de forma a 
demonstrar os resultados práticos dos impactos dos atrasos nos serviços de liberação 
fundiária; e, 
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c) Apresentação do Relatório da Comissão de Monitoramento do Empreendimento- 
CMET mais recente sobre o andamento dos cronogramas e pontos críticos da citada 
Linha de Transmissão. 
 
Situação similar se configurou na execução do objeto do Contrato CTNI 
90.2011.9360.00, celebrado em 12/12/2011, no valor original de R$ 20.777.330,82, 
compreendendo a gestão fundiária, fornecimento de materiais e equipamentos, obras 
civis e elaboração dos estudos topográficos e geotécnicos visando à elaboração dos 
projetos básicos e executivos, tendo em vista a implantação da Linha de Transmissão 
Paraíso – Lagoa Nova, bem como o seccionamento da Linha de Transmissão Piripiri – 
Sobral II para o município de Ibiapina/CE, objetos do lote C do Leilão de Transmissão 
nº 001/2011 da ANEEL. 
 
A Ordem de Início de Serviços para a gestão fundiária do empreendimento da LT 
Paraíso - Lagoa Nova e Seccionamento Sobral II - Piripiri para Ibiapina foi formalizada 
em 24/02/2012, por meio da CE DEAF nº 51/2012, com prazo estimado de execução de 
10 meses, e término previsto para 24/12/2012.  
 
Ocorre que, em 21/06/2013, houve o registro em ata de observações, em face de reunião 
realizada entre Chesf e o Consórcio Incomisa/Multiempreendimentos, no sentido de 
propor a retirada dos serviços de gestão fundiária do escopo do Contrato.  
 
Lembre-se do registro do item 1 da referida ata, em que estavam sendo objeto de 
questionamento os cronogramas de realização da gestão fundiária de diversos contratos, 
dentre os quais aquele que teve por objeto a construção da linha de transmissão LT 
Paraíso-Lagoa Nova. 
 
A título de exemplo, no sentido de demonstrar a lentidão na evolução dos serviços, 
devem ser objeto de menção as observações constantes do Relatório de Serviços de 
04/07/2013, para a construção da LT 230 KV Seccionamento para Ibiapina, em que se 
registra, para o evento 06, “2 (duas) fichas de cadastro de proprietários/posseiros e de 
propriedade/posse, de um total de 6 (seis) glebas.” 
 
Urge ressaltar que, no caso do seccionamento Piripiri – Sobral II, conforme Autorização 
para Uso Alternativo do Solo por Supressão Vegetal nº 07/2013, de 22/02/2013, de 
emissão da Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará - SEMACE, o 
comprimento dessa nova linha de transmissão é de apenas 11 Km. 
 
Já com relação aos serviços de liberação fundiária da LT Paraíso – Lagoa Nova, na 
tensão 230 KV, a título de exemplo, consta o Relatório de Serviços – RS, de 
08/03/2013, registro da conclusão do evento 02, qual seja, “Elaboração de tabelas de 
preço-referência para indenizações.” 
 
 
Outro exemplo que evidencia não se conduzirem os serviços de liberação fundiária 
conforme esperado foi objeto de observação no RS de 04/07/2013, acerca dos serviços 
na faixa de servidão da LT Paraíso – Lagoa Nova, tendo sido preenchidas apenas 17 
fichas de cadastro de proprietários e posseiros, de um total de 253, correspondentes ao 
evento 06. 
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No Contrato CTNI 90.2011.9360.00, no item 7.1, foram apresentados os marcos de 
faturamento para a gestão fundiária os empreendimentos do Lote C do Leilão nº 
001/2011 da ANEEL, conforme segue: 
 

 Nº 
Evento 

Descrição do Evento Percentual 

Incomisa Multiempreendimentos Total 

01 Mobilização da contratada - 5 5 

02 Elaboração de tabelas de preço de referência para 
indenizações 

- 10 10 

03 Obtenção de certidão de uso e ocupação do solo 
junto aos municípios 

- 4 4 

04 Obtenção de permissão de passagem - 15 15 

05 Emissão de relatórios periódicos de situação de 
obtenção de permissão de passagem 

- 10 10 

06 Cadastramento de proprietários/posseiros e de 
propriedade/posse 

- 15 15 

07 Levantamento de danos decorrentes da topografia - 7,5 7,5 

08 Obtenção de declaração junto ao DNPM - 1 1 

09 Elaboração de ficha de apropriação e de avaliação 
para indenização de benfeitorias eventualmente 
verificadas e da servidão/desapropriação 
estabelecida 

- 20 20 

10 Elaboração de laudos periciais de avaliação para 
indenização de benfeitorias e da 
servidão/desapropriação estabelecida 

- 5 5 

11 Levantamentos de danos decorrentes da 
construção do empreendimento 

- 7,5 7,5 

 

Diante do exposto, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201317627/04, foi solicitado 
à Entidade a prestação de esclarecimentos: 
 
a) Etapas do processo decisório deflagradas pelas instâncias da Chesf responsáveis pela 
gestão dos referido empreendimento, após a reunião do dia 21/06/2013, em face dos 
atrasos observados nos trabalhos de liberação fundiária pela Multiempreendimentos; 
 
b) Apresentar, se houver, novo cronograma de execução, incluindo os serviços de 
fundações, montagem de torres, lançamentos de cabos condutores, comissionamento, 
dentre outros, para a conclusão e posterior energização das LT Paraíso – Lagoa Nova e 
Seccionamento da LT Piripiri – Sobral II, para a SE Ibiapina, de forma a demonstrar os 
resultados práticos dos impactos dos atrasos nos serviços de liberação fundiária; e, 
 
c) Apresentar Relatório da Comissão de Monitoramento do Empreendimento- CMET 
mais recente sobre o andamento dos cronogramas e pontos críticos das respectivas 
Linhas de Transmissão. 
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Já no que se refere à execução do Contrato CTNI 90.2012.5630.00, tendo em vista a 
implantação das Linhas de Transmissão Russas – Banabuiú C2, Ceará Mirim II – 
Touros e Mossoró II – Mossoró IV, objetos do lote B do Leilão de Transmissão nº 
003/2012 da ANEEL, foram observados atrasos significativos nos serviços de gestão 
fundiária, tendo por base os prazos previstos na Ordem de Início de Serviços - OIS, 
lavrada em 17/10/2012. 
 
Essa Ordem de Serviços estabeleceu o seguinte cronograma para a liberação fundiária 
das Linhas do Lote B do Leilão nº 003/2012 – ANEEL, tendo por base os principais 
marcos de faturamento do CTNI 90.2012.5630.00: 
 

Evento Descrição Prazo em dias 
(contados da OIS do 

fundiário) 

Percentual do total do 
valor dos serviços (%) 

01 Elaboração de tabelas de preços de referência 
para indenizações 

90 10 

03 Cadastramento de proprietários/posseiros e de 
propriedade/posse – pró-rata 

120 10 

06 Elaboração de ficha de apropriação e de 
avaliação para indenização de benfeitorias 
eventualmente verificadas e da 
servidão/desapropriação estabelecida – pró-
rata. 

210 25 

08 Levantamento de danos decorrentes da 
construção do empreendimento. 

540 29 

 
 
Essa numeração dos eventos e novos percentuais do valor total para cada atividade da 
liberação fundiária ocorreu no âmbito do aditivo contratual de 03/12/2013, em face da 
necessidade de supressão de serviços de obtenção de certidões de uso e ocupação do 
solo, correspondentes ao valor de R$ 45.497,58, fato que alterou o preço do contrato 
com o Consórcio para o montante de R$ 58.476.681,19. Os serviços de liberação 
fundiária incumbem à empresa MAPASGEO – Topografia e Projetos Ltda., CNPJ nº 
26.816.777/0001-12, ao preço de R$ 1.087.502,52, após ajuste promovido pelo termo 
aditivo em tela. 
 
Nos Relatórios de Serviços – RS da MAPASGEO – Topografia e Projetos Ltda., de 
03/06/2013, é possível evidenciar os atrasos no cumprimento desses eventos de gestão 
fundiária dos empreendimentos de transmissão, conforme tabela a seguir: 
 

Descrição LT Quantitativo 
alcançado 

Data limite  Dias de 
atraso 

Observações 

Elaboração de tabelas 
de preços de referência 
para indenização 

Russas II – 
Banabuiú 
C2 

Uma pesquisa de 
preços de terras e 
determinação da 
curva de valores 
unitários para 
indenização da 
servidão, 

15/01/2013 139 Não foi 
informado o 
percentual de 
evolução, não 
sendo possível 
saber se o evento 
se encontra 



 

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

142 

benfeitorias 
reprodutivas e não 
reprodutivas 

concluído 

Elaboração de tabelas 
de preços de referência 
para indenização 

Ceará 
Mirim II – 
Touros CS 

Uma pesquisa de 
preços de terras e 
determinação da 
curva de valores 
unitários para 
indenização da 
servidão, 
benfeitorias 
reprodutivas e não 
reprodutivas 

15/01/2013 139 Não foi 
informado o 
percentual de 
evolução, não 
sendo possível 
saber se o evento 
se encontra 
concluído 

Cadastramento de 
proprietários/posseiros 
e de propriedades/posse  

Russas II – 
Banabuiú 
C2 

263 proprietários 
e/ou posseiros 
cadastrados, de um 
total de 393 glebas. 

14/02/2013 109 Relação de 
expropriados 
entregue 

Elaboração de fichas de 
apropriação e de 
avaliação para 
indenização de 
benfeitorias 
eventualmente 
verificadas e da 
servidão/desapropriação 
estabelecida 

Mossoró IV 
– Mossoró 
II CS 

25 fichas de 
apropriação e de 
avaliação 
preenchidas, de um 
total de 55.  

15/05/2013 19 O atraso de 19 
dias ganha novo 
significado 
quando analisada 
a meta ainda 
restante para 
conclusão do 
evento, superior 
a 50%. 

Elaboração de tabelas 
de preços de referência 
para indenização 

Mossoró IV 
– Mossoró 
II CS 

Uma pesquisa de 
preços de terras e 
determinação da 
curva de valores 
unitários para 
indenização da 
servidão, 
benfeitorias 
reprodutivas e não 
reprodutivas 

15/01/2013 139 Não foi 
informado o 
percentual de 
evolução, não 
sendo possível 
saber se o evento 
se encontra 
concluído 

 
 
Com relação ao Contrato CTNI nº 90.2011.1900.00, celebrado em 16/05/2011, no valor 
de R$ 20.369.526,37, procedeu-se à análise dos relatórios de produção dos serviços de 
liberação fundiária, constantes das respectivas pastas de administração, tendo por objeto 
a construção da Linha de Transmissão Sobral III – Acaraú II C2, bem como adequação 
e ampliação na Subestação Acaraú II, empreendimentos integrantes do Lote C do Leilão 
nº 006/2010 – ANEEL.   
 
As análises efetuadas sobre a produtividade na execução desses serviços demonstram 
reduções acentuadas ao longo do tempo, desde a Ordem de Início de Serviços – OIS, 
emitida pela Chesf em 01/11/2011, e que redundam em atrasos na execução dos 
serviços. Com relação a estas ocorrências, a fiscalização contratual não efetuou 
quaisquer observações a respeito da eficiência na atuação da empresa contratada para 
liberação fundiária da faixa de servidão da referida instalação de transmissão. 
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A seguir serão mostradas tabelas cujas informações têm por objetivo evidenciar a 
situação encontrada: 
 
a) Evento 4 - Levantamento e pagamento de danos decorrentes dos serviços de 
topografia: 
 

Documento Nº Data 
Produção no 

período 
Total a fazer 

Produção 
percentual 

(%) 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 17/2012 29/8/2012 79 516 15,31 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 117/2012 29/10/2012 110 516 21,32 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 184/2012 30/11/2012 90 516 17,44 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 174/2012 27/11/2012 98 516 18,99 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 193/2012 12/12/2012 71 516 13,76 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 57/2013 1/3/2013 11 516 2,13 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 204/2013 20/8/2013 12 516 2,33 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 348/2013 23/10/2013 4 516 0,78 

Totais 475  92,05 

 

Observa-se que entre 01/11/2011, data de emissão da OIS para o projeto executivo e 
serviços de liberação fundiária, e 12/12/2012, ou seja, 407 dias, haviam sido concluídos 
86,82% dos serviços do referido evento, ao tempo em que a empresa contratada pela 
Chesf levou 314 dias, interstício de 13/12/2012 a 23/10/2013, para preencher fichas de 
levantamento de danos decorrentes da topografia junto a apenas 27 (5,23%) 
proprietários e/ou posseiros das glebas situadas na faixa de servidão da linha de 
transmissão.  
 
Urge ressaltar que os serviços ainda não foram totalmente concluídos, restando ainda 41 
proprietários/posseiros (7,95%). 
 
 
b) Evento 5 - Elaboração de ficha de apropriação e de avaliação para indenização 
de benfeitorias eventualmente verificadas e da servidão/desapropriação 
estabelecida: 
 

Documento Nº Data 
Produção no 

período Total a fazer 
Produção 
percentual 
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Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
118/2012 

29/10/2012 121 516 23,45 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
173/2012 

27/11/2012 151 516 29,26 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
186/2012 

30/11/2012 67 516 12,98 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
192/2012 

11/12/2012 75 516 14,53 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
194/2012 

12/12/2012 71 516 13,76 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
205/2013 

20/8/2013 12 516 2,33 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
349/2013 

23/10/2013 4 516 0,78 

Totais 501  97,09 

 

É possível concluir que a empresa contratada realizou cerca de 94% dos serviços 
correspondentes ao evento 5 no exercício de 2012. Em 2013, entretanto, teve 
produtividade de apenas 3,1%, não tendo, portanto, ultimado a conclusão dos referidos 
serviços.  
 
 
c) Evento 6 - Apresentação de proposta de preço de indenização aos 
proprietários/posseiros: 
 
 
 
 
 

Documento Nº Data 
Produção no 

período Total a fazer 
Produção 
percentual 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
187/2012 

30/11/2012 20 516 3,88 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
206/2013 

21/12/2012 3 516 0,58 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
196/2012 

8/1/2013 37 516 7,17 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
029/2013 

1/2/2013 63 516 12,21 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
036/2013 

8/2/2013 45 516 8,72 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
067/2013 

15/3/2013 312 516 60,47 
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Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
206/2013 

12/7/2013 12 516 2,33 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
344/2013 

23/10/2013 4 516 0,78 

Totais 496  96,12 

 
Inicialmente é possível verificar que, até 08/02/2013, foram concluídos 32,56% dos 
serviços do referido evento. Na sequência, a empresa cresceu em produtividade e, em 
um intervalo de pouco mais de um mês, até 15/03/2013, apresentou propostas de preços 
de indenização a 312 proprietários e/ou posseiros. Entretanto, entre 16/03/2013 e 
23/10/2013, ou seja, no intervalo de 221 dias, quando restavam apenas 36 metas, a 
contratada somente conseguiu fazer face à apresentação de 16 propostas.  
 
 
d) Evento 8 - Escrituração e pagamento da constituição da servidão: 
 

Documento Nº Data 
Produção no 

período Total a fazer 
Produção 
percentual 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
208/2013 

17/7/2013 44 516 8,53 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
207/2013 

20/8/2013 12 516 2,33 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
278/2013 

2/9/2013 88 516 17,05 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
298/2013 

19/9/2013 39 516 7,56 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
389/2013 

25/11/2013 18 516 3,49 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
397/2013 

3/12/2013 15 516 2,91 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
409/2013 

20/12/2013 2 516 0,39 

Totais 218  42,25 

 
 
Com relação à produtividade dos serviços correspondentes ao evento 8, verifica-se que 
até 19/09/2013 haviam sido constituídas oficialmente 183 servidões (35,46% do total). 
A partir de 20/09/2013, num intervalo de 91 dias, observou-se queda acentuada dos 
quantitativos, tendo sido alcançadas no período apenas 35 metas (6,78%). Verifica-se 
também que os serviços ainda não alcançaram sequer 50,0% de conclusão até o 
momento. 

 
Com relação ao evento 03 do grupo de serviços da Liberação Fundiária da Faixa de 
Servidão da Linha de Transmissão Sobral III – Acaraú II C2, qual seja, elaboração do 
cadastro de proprietários/posseiros, com base na análise dos relatórios parciais de 
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serviços (RS), foi possível consolidar as seguintes informações sobre o desempenho da 
empresa: 
 

Documento Nº Data 
Produção no 

período Total a fazer 
Produção 
percentual 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
116/2012 

29/10/2012 153 516 29,65 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
172/2012 

27/11/2012 54 516 10,47 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
185/2012 

4/12/2012 17 516 3,29 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
197/2012 

12/12/2012 21 516 4,07 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
198/2012 

13/12/2012 53 516 10,27 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 55/2013 1/3/2013 2 516 0,39 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
056/2012 

1/3/2013 3 516 0,58 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 58/2013 1/3/2013 31 516 6,01 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
068/2013 

27/5/2013 141 516 27,33 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
203/2013 

20/8/2013 12 516 2,33 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 
347/2013 

23/10/2013 4 516 0,78 

Relatório de Serviços - 
RS 

S/N 6/8/2012 52 189 27,51 

Relatório de Serviços - 
RS 

RS - ME - 16/2012 21/8/2012 45 516 8,72 

Totais 588  131,39 

 
 
Preliminarmente, é preciso destacar as inconsistências que se verificam na somatória 
dos valores da produção da empresa contratada pela Chesf para execução dos serviços 
de liberação fundiária, com relação ao cadastramento os proprietários e/ou posseiros, 
uma vez que se obtém valor superior a 100% com relação aos quantitativos, objeto de 
registro nos respectivos relatórios de serviços – RS, lavrados no período de 01/11/2011 
a 23/10/2013. 
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Com respeito à produtividade, ressalte-se a ocorrência de queda acentuada que se 
observa no interstício de 14/12/2012 a 01/03/2013, no qual a empresa somente alcançou 
a meta de cinco cadastramentos realizados (0,97% do total de proprietários e/ou 
posseiros). Do mesmo modo, no período de 28/05/2013 a 23/10/2013, foram 
cadastrados apenas 16 proprietários (3,1% do total). 
 
Com relação ao prazo de execução dos serviços de liberação fundiária da faixa de 
servidão da LT Sobral III- Acaraú II C2, o Termo de Referência estabelece no item 2 – 
“Premissas Básicas”, alínea “e”, o que segue: 
 
“e) O prazo de execução dos serviços será de 16 meses; 
 

i. Os itens 2, 3, 4 e 5 deverão ser realizados a partir da apresentação pela 
contratante das autorizações e licenças ambientais exigidas para início dos 
serviços topográficos; 

ii. Os itens 6, 8 e 9 deverão ser realizados a partir da apresentação pela 
contratante das autorizações e licenças ambientais exigidas para o início da 
construção do empreendimento. 

 
No item 1 – “Do objeto” foram definidos os serviços que integram o escopo do 
fornecimento, a saber: 
 

1. Elaboração de tabelas de preço-referência para indenizações; 
2. Cadastramento de proprietários/posseiros e de propriedade/posse; 
3. Levantamento e pagamento de danos decorrentes da topografia; 
4. Elaboração de ficha de apropriação e de avaliação para indenização de 

benfeitorias eventualmente verificadas e da servidão/desapropriação 
estabelecida; 

5. Elaboração de laudos periciais de avaliação para indenização de benfeitorias e 
da servidão/desapropriação estabelecida, se necessário; 

6. Levantamento e pagamento de danos decorrentes da construção do 
empreendimento; 

7. Apresentação de proposta de preço de indenização aos proprietários/posseiros, 
referentes à desapropriação/servidão e/ou pelas benfeitorias danificadas; 

8. Escrituração e pagamento; 
9. Registro. 

 
Importante ressaltar, ainda, no contexto da execução dos serviços fundiários, que 
ocorreram alterações no escopo dos serviços, conforme CI nº 21/2012, de 11/12/2012, 
das quais se destaca o seguinte: 
 
“Justificam-se as alterações no Termo de Referência pelos seguintes motivos, 
respectivamente: 
 

i) Omissis; 
ii) Omissis; 
iii) Omissis; 
iv) Omissis; 
v) a) o início das atividades do item 6 foi corretamente condicionada à emissão 

das autorizações e licenças ambientais exigidas para ao início da 
construção do empreendimento; b) durante a execução dos serviços 
fundiários, foi verificado pelas partes que os itens 8 e 9 (escrituração e 
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pagamento, e registro) não dependem da emissão de autorizações e licenças 
ambientais exigidas para o início da construção do empreendimento. Assim 
sendo, e visando a eficiência do cumprimento do escopo contratual, a 
contratada informou sobre o início das atividades do item 8, tendo enviado à 
fiscalização cronograma para conclusão desses serviços (item 8) até 
13/12/12. Quanto aos serviços contidos no item 9 (registro), a contratada os 
realizará no prazo de 30 (dias) após as datas estabelecidas para o 
cumprimento do item 8. 

 
Pelas informações de produtividade contidas nos Relatórios de Serviços de Liberação 
Fundiária, verifica-se que serviços como “levantamento e pagamento de danos 
decorrentes da topografia” e “Escrituração e pagamento” ainda não foram concluídos. 
Ademais, conforme já ressaltado, não foi verificada qualquer evidência da realização de 
atividades relacionadas aos itens 5, 6 e 9 do Termo de Referência. 
 
A respeito do informado na CI nº 21/2012, de 11/12/2012, no que se refere às alterações 
promovidas no TR fundiário, os prazos para conclusão dos itens 8 e 9 já se encontram 
em atraso em relação ao cronograma atualizado pela contratada da Chesf. Adotando 
como referência a data de 30/12/2013, em que foi emitido o RS – ME 409/2013, ainda 
restam, para 2014, 298 escriturações a serem concluídas, ou seja, 57,75% das metas do 
respectivo evento. 
 
Tendo por base a data de emissão da OIS pela Chesf (01/11/2011), verifica-se que já se 
passaram 862 dias, sem que os serviços, à exceção do “Levantamento e pagamento de 
danos decorrentes da construção do empreendimento” tenham sido concluídos. Ou 
seja, no que se refere ao prazo máximo prescrito pelo Termo de Referência, salvo 
correções ou incongruências que porventura venham gerar retrabalho, já se observa, no 
cronograma planejado, ocorrência de atraso superior a um ano, sem que a contratada 
tenha sido notificada a respeito. 
 
A Chesf foi arguida a respeito dos seguintes aspectos acerca da fiscalização contratual, 
por intermédio da Solicitação de Auditoria nº 201317627/09: 
 
a) Disponibilizar cópia, preferencialmente em meio eletrônico, de documentação 
comprobatória de comunicação do início dos serviços do evento 8 pela contratada para 
realização dos serviços fundiários bem como do novo cronograma para cumprimento 
dos eventos 8 e 9 do Termo de Referência Fundiário; 
 
b) Informar sobre a ocorrência de eventuais notificações à contratada, a respeito dos 
atrasos no cronograma de realização dos serviços de liberação fundiária da faixa de 
servidão da LT Sobral III – Acaraú II C2, disponibilizando, caso positivo, 
documentação comprobatória; 
 
c) Providências que a Chesf pretende adotar para minimizar os atrasos nos serviços de 
liberação fundiária e, desse modo, os impactos na implantação do empreendimento de 
transmissão em tela.   
##/Fato## 

Causa 

 
Mau desempenho das contratadas na execução de serviços fundiários, o que vem sendo 
motivo de reiteradas reuniões de monitoramento por parte do Departamento Jurídico da 
Chesf. Entretanto, o acompanhamento das ações corretivas deve permanecer até que se 
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alcancem os níveis de produtividade desejados para cumprimento dos planos de 
recuperação do ritmo das obras. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
No que se refere aos itens 4.a e 6.a, a Chesf apresentou as seguintes 
justificativas/informações: 
 
“A reunião entre a Chesf e o Consórcio contratado realizada no dia 21/06/2013, por 
solicitação do Departamento Jurídico à Divisão de Administração de Fornecimento de 
Materiais), teve por motivação os constantes atrasos na execução dos serviços 
fundiários a cargo da Consorciada Multiempreendimentos, numa tentativa de se 
verificar e registrar as dificuldades encontradas na execução do serviço de forma a 
poder encampar um plano de estruturação da situação de atraso dos empreendimentos 
em questão.  
 
O DJU, a partir dos registros em reunião, passou a sua equipe (órgãos jurídicos 
descentralizados responsáveis pela fiscalização dos serviços) que verificassem os 
atrasos incorridos, pontuando os casos concretos, de forma que fosse analisado o 
impacto e a possibilidade de suprimir do contrato o item referente ao escopo do 
fundiário. 
 
Feito isso, verificou-se que, naquele momento e diante dos casos e situação expostos, a 
Chesf não teria condições de assumir com seu quadro de pessoal o atendimento da 
demanda de liberação fundiária não executada. Por outro lado, se fosse o caso de se 
optar por uma nova contratação, o que também foi objeto de estudo, seria necessário 
para tal consecução um tempo médio de 6 (seis) meses, se fosse o caso do procedimento 
licitatório transcorrer sem qualquer intercorrências – ausência de documentos de 
habilitação, desistência, ações judiciais – fato bastante improvável ao caso. 
 
Nesse contexto, para fins de otimizar os trabalhos em execução ante os prejuízos 
suportados, a Chesf decidiu por manter a execução dos trabalhos pela consorciada, 
mediante um plano de trabalho mais intenso e fiscalização mais exigente do serviço, 
com realização de reuniões periódicas de acompanhamento (anexos 1, 2 e 3). 
 
Considerando ainda as diversas variáveis vinculadas a outras áreas que não a titular 
do risco fundiário, a Chesf optou também por envolver as demais áreas (engenharia, 
meio ambiente, jurídico, suprimento), de forma a melhor analisar as causas 
apresentadas e atribuídas ao Consórcio contratado como motivadoras dos atrasos nos 
empreendimentos para então formalizar o resultado desse trabalho ao contratado, após 
o que, adotará as medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis à reparação dos 
danos causados.” 
 
Por meio da CI/DJU nº 14/2014, de 18/03/2014, a Entidade apresentou os seguintes 
esclarecimentos: 
 
“Resposta ao item 8, alínea “a”: 
 

Serviço Data previsão 
conclusão 

conforme TR 
(aditivo 02) 

Empreendimento produto Data entrega Situação/Justificativa 

Tabela de 15/01/2013 – Banabuiú – Russas II C2 11/01/2014 (e-mail Não houve atraso na 
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preços 90 dias, a 
partir da OIS 
(17/10/2013) 

– anexo 4) 
03/06/2013 (formal 
– RS 001/2013 – 
anexo 5) 

entrega da tabela 
considerando a data 
de envio da mesma 
por e-mail para 
aprovação preliminar 

Ceará – Mirim – Touros C1 
(concluído) 

14/01/2013 (e-mail 
anexo 6) 
03/06/2013 (formal 
– RS 001/2013 – 
anexo 7) 

Não houve atraso na 
entrega da tabela 
considerando a data 
de envio da mesma 
por e-mail para 
aprovação preliminar 

Mossoró II – Mossoró IV C1 
(concluído) 

15/01/2013 (e-mail 
– anexo 8) 
03/06/2013 (formal 
– RS 001/2013 – 
anexo 9) 

Não houve atraso na 
entrega da tabela 
considerando a data 
de envio da mesma 
por e-mail para 
aprovação preliminar 

Cadastro 14/02/2013 – 
120 dias, a 
partir da OIS 
(17/10/2013) 

LT Banabuiú – Russas II C2 
 
Data entrega dos produtos: 
 
26/12/2013 – 116 cadastros (digitalizados por e-mail – anexo 10); 
 
03/06/2013 – 263 cadastros (formal – RP 001/2013 – anexo 11); 
 
02/12/2013 – 99 cadastros (formal – RP 001/2013 – anexo 12); 
 
02/12/2013 – 35 cadastros (formal RP 001/2013 – anexo 13) 
 
Do total de 433 glebas, sendo 34 públicas e 399 indenizáveis. Dessas 399, há 397 
avaliações entregues, o que corresponde a 99%. 
 
O atraso parcial (já que um volume dos cadastros foi apresentado em meio 
digital, no mês de dezembro /2013) se deve ao volume de glebas identificadas 
(433) e à dificuldade de obtenção da documentação com proprietários/posseiros e 
junto aos cartórios de registros de imóveis. 

AVALIAÇÃO 90 dias, a 
partir da 
implantação 
do traçado 
(data de 
aprovação). 

LT Mossoró II – Mossoró IV C1 
 
Data entrega do produto: 
07/06/2013 – 25 avaliações (formal RS 001/2013 – anexo 14) 
 
A referida LT tem um total de 52 glebas*, sendo 9 públicas e 43 indenizáveis. 
Dessas 43, há 25 avaliações entregues (58%). A contratada informou que 
apresentou a totalidade das avaliações, o que está sendo averiguado pela 
fiscalização. Após isso, será possível apresentar a justificativa de eventual atraso. 
 

 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
No que se refere aos serviços de gestão fundiária das faixas de servidão das linhas de 
transmissão Paraíso – Lagoa Nova, Seccionamento Piripiri – Sobral II e Morro do 
Chapéu – Irecê, os procedimentos de verificação das causas dos atrasos ainda estão 
sendo desenvolvidos, inclusive com o envolvimento de outras áreas diretamente 
envolvidas com a implantação dos empreendimentos, de maneira que somente depois 
desses estudos será possível decidir a respeito de eventuais punições à contratada, 
administrativa ou judicialmente. 
 
Quanto à elaboração de fichas de apropriação e de avaliação das benfeitorias 
indenizáveis, no âmbito da gestão fundiária das LT’s do Lote B do Leilão de 
Transmissão da ANEEL nº 003/2012, os atrasos ainda estão sendo objeto de verificação 
de suas causas, tendo as informações prestadas pela Entidade sido suficientes para 
corroborar os apontamentos da equipe da CGU a respeito. 
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Quanto à tabela de preços, ainda se faz necessário esclarecer se o produto apresentado 
previamente à sua aprovação para pagamento é suficiente para considerar os respectivos 
serviços envolvidos como concluídos, já que a data da efetiva entrega da tabela de 
preços de referência para indenizações da LT Russas – Banabuiú II C2, a título de 
exemplo, foi 11/01/2014, mais de seis meses após a realização da reunião de 
13/06/2013, em que a Chesf e o Consórcio discutiram pontos críticos, tendo sido 
demonstrada, por parte da contratante, insatisfação com o ritmo dos serviços. 
 
Quanto aos serviços de cadastro dos proprietários/posseiros, os atrasos são inequívocos, 
embora sua conclusão encontra-se iminente, sendo evidente a superação das 
dificuldades de coleta das informações junto aos moradores da área de influência da 
linha de transmissão e os problemas relativos à obtenção de documentos junto aos 
cartórios da região.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Apresentar os resultados dos trabalhos de verificação das causas dos 
atrasos, por parte da contratada, na execução dos serviços fundiários das faixas de 
servidão das Linhas de Transmissão Paraíso/Lagoa Nova, Seccionamento Piripiri/Sobral 
II, e Morro do Chapéu/ Irecê, tendo em vista subsidiar decisão em relação à 
continuidade da relação contratual e eventual aplicação de penalidade. 
 
Recomendação 2: Com relação aos serviços de gestão fundiária da faixa de servidão das 
Linhas de Transmissão do lote B do Leilão ANEEL nº 003/2012, efetuar gestões junto à 
empresa executora dos serviços no sentido de agilizar sua conclusão, através da 
identificação das causas dos atrasos e realizações de reuniões para nivelamento quanto 
aos procedimentos de correção dos desvios.  
 
 
2.1.1.16 CONSTATAÇÃO 

 
Inexistência de evidências de início das obras da Linha de Transmissão Acaraú 
II/Sobral III C2, em que pese terem sido emitidos pelo órgão competente as 
licenças e autorizações ambientais necessárias. 
 
Fato 

 
Acerca da evolução da execução do objeto do Contrato CTNI nº 90.2011.1900.00, o 
qual tem por escopo a construção da Linha de Transmissão Sobral III – Acaraú II C2, 
bem como adequação e ampliação na Subestação Acaraú II, verificou-se o relato dos 
seguintes fatos, consoante registro na CI DEAF nº 31/2014, de 13/01/2014: 
 
“(...) 
 
Em 15/02/2013, foi celebrado o aditivo 03 contemplando a prorrogação da vigência 
para 16/02/2014. 
 
Atualmente o contrato encontra-se com os serviços de gestão fundiária e projeto 
executivo. Em função da não obtenção de licenças e liberações fundiárias suficientes 
para garantir continuidade dos serviços, até a presente data não foram iniciadas as 
atividades de construção. 
 
2. Explanação do pleito 
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É necessário manter o contrato em vigor para a conclusão do objeto avençado, 
considerando que a vigência atual não será suficiente para tal. Ocorreram atrasos na 
execução do projeto executivo e conseqüentemente dos serviços de construção face à 
não obtenção em tempo hábil pela Chesf, da Licença Ambiental para permitir o acesso 
às localidades por onde será executado o traçado da LT. 
 
3. Disposições Finais 
 
Em atendimento ao disposto no item 3.1 da RN 04/99 SU-022, solicitamos obter a 
autorização do Sr. Diretor de Engenharia e Construção, visando à emissão do aditivo 
contratual nº 04, contemplando a prorrogação do prazo de vigência de 16/02/2014 
para 31/08/2015.” (sic) 
 
O Termo Aditivo que alude à exposição de motivos ora em comento foi celebrado em 
14/02/2014, formalizando o atendimento ao pleito de 13/01/2014, tendo sido o prazo de 
vigência do CTNI nº 90.2011.1900.00 prorrogado para 30/08/2015. 
 
Ressalte-se que desde fevereiro de 2012 vêm sendo realizados levantamentos 
necessários à elaboração do projeto executivo, mediante a identificação e implantação 
do traçado no campo (evento gerador nº 006 do cronograma de desembolso), 
correspondente à medição 001, no valor bruto dos serviços de R$ 16.506,06 (cidade de 
Sobral). A Ordem de Início de Serviços – OIS para o projeto executivo e liberação 
fundiária foi emitida pela Chesf em 01/11/2011.  
 
À época, a Multiempreendimentos sugeriu a divisão do evento do projeto executivo pró-
rata em outros marcos de faturamento, conforme quadro a seguir, o que foi acatado pela 
Chesf: 
 

Ref. Descrição do evento Percentual sugerido (%) 

1 Plotação em planta e perfil e tabela de locação preliminares das estruturas. 35 

2 Lista de materiais preliminar e condições específicas de fornecimento 15 

3 Revisão de plotação, definição dos pés desnivelados e emissão das listas 
de construção e materiais 

20 

4 Projeto de aterramento das estruturas 5 

5 Projeto das fundações especiais 5 

6 Complementação da lista de construção e atualização da lista de materiais 5 

7 Projeto de travessias 5 

8 Tabelas de flechas e trações e grampeamento deslocado 5 

9 Atualização dos documentos como construído 5 

 
 
À exceção do evento 9, mais conhecido também como “as built” do projeto executivo, 
que somente é possível de ser concluído após o término das obras de construção da 
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linha de transmissão, não se verificou, até o momento, a conclusão de todos os demais 
eventos de pagamento.  
 
Não obstante, foi lavrada a Nota Fiscal nº 570, de 10/05/2012, no valor de R$ 
111.695,50, de emissão da empresa Multiempreendimentos Engenharia Consultiva 
Ltda., CNPJ nº 09.265.110/0001-50, referente aos serviços de elaboração de plotação 
em perfil e planta e tabela de locação preliminares das estruturas. 
 
A última Nota Fiscal constante das pastas de administração do Contrato em tela foi 
emitida em 12/11/2013, correspondente aos serviços de elaboração do projeto de 
aterramento das estruturas metálicas das torres. 
 
Dessa forma, não pode a Chesf alegar atrasos na execução das obras em face da demora 
na emissão das licenças e autorizações ambientais, uma vez que os serviços do projeto 
executivo pró-rata ainda se encontram em andamento.  
 
Ocorre que a Ordem de Início de Serviços - OIS para execução da construção e 
comissionamento, associados à implantação da referida LT, foi emitida pela Chesf em 
31/01/2014, quando já se tornou possível a juntada de toda a documentação referente às 
autorizações ambientais para as intervenções requeridas no projeto, expedida pela 
Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará – SEMACE, conforme quadro a 
seguir: 
 

Documento Data expedição Finalidade Validade 

Licença de Instalação nº 
234/2012 - DICOP 

11/07/2012 Licença de Instalação 
embasada no Parecer 
técnico 3.158/2012 – 
DICOP/GECON, referente 
ao projeto de implantação 
da LT Acaraú II – Sobral 
III C2  

11/07/2014 

Autorização para uso 
alternativo do solo por 
supressão vegetal nº 
73/2013 DIFLO - GECEF 

30/09/2013 Autorização embasada no 
Parecer Técnico nº 
3069/2013 – 
DIFLO/GECEF, 
objetivando a implantação 
da LT Sobral III – Acaraú 
II 

30/09/2014 

Autorização para 
intervenção em área de 
preservação permanente 
APP nº 14/2013 – DIFLO 
– GECEF  

04/10/2013 Autorização embasada no 
Parecer Técnico nº 
3076/2013 – 
DIFLO/GECEF, 
objetivando a intervenção 
das áreas de preservação 
permanente por meio de 
supressão vegetal, visando 
à implantação da LT 
Sobral III – Acaraú II C2 

04/10/2014 

 
 
A esse respeito, a Chesf se pronunciou, com respeito a indagações da CGU por meio da 
SA nº 201317627/08, acerca da suposta emissão de autorização para supressão da 
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vegetação e autorização para intervenção em APP um ano e meio depois da expedição 
da LI, que as autorizações de 2013 já se tratavam de renovações de atos originariamente 
expedidos em 2012, a saber, a Autorização para Intervenção em APP nº 09/2012 e de 
Uso Alternativo do Solo nº 93/2012 – DIFLO – GECEF, ambas de 21/09/2012. 
 
Mesmo após as renovações dessas autorizações, em 04/10/2013, não foi observado o 
início de qualquer serviço de construção da LT Sobral III – Acaraú I. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Dificuldades inerentes às exigências do órgão ambiental para emissão da autorização 
para supressão da vegetação, em sede de abertura de picada. Desempenho insatisfatório 
da contratada. Novo pleito de readequação da planilha de preços do contrato de 
empreitada. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Conforme CI DLT 007/2014, de 01/04/02014, a Chesf apresentou os seguintes 
esclarecimentos para os fatos apontados: 
 
“a) demora na conclusão dos serviços do projeto executivo, considerando que os 
mesmos foram iniciados ainda em fevereiro de 2012; 
 
Em outubro/2010, tempo ainda anterior à assinatura do Contrato de Concessão 
21/2010, a Chesf iniciou as tratativas junto ao órgão ambiental licenciador – SEMACE, 
com vistas a solicitação da autorização da supressão para abertura de picada, 
condição necessária para execução dos serviços de topografia. 
 
Na ocasião, a SEMACE informou à Chesf da necessidade de obtenção das permissões 
de passagem de todos os proprietários interferidos pela linha de transmissão. 
 
Em junho/2011, a Chesf protocolou junto ao órgão ambiental todas as autorizações de 
passagem para obtenção da autorização para supressão para abertura de picada. 
 
Em outubro/2011, a SEMACE emitiu a autorização para supressão para abertura de 
picada. 
 
Diante das dificuldades apontadas para obtenção da autorização para supressão para 
abertura de picada, a Chesf iniciou tratativas junto ao Consórcio contratado para 
implantação do empreendimento, no sentido de buscar alternativa para execução dos 
serviços de engenharia. 
 
A alternativa proposta foi a de levantamento a laser. Destacamos que esta atividade 
não estava contemplada no escopo do contrato, o que implicou em extenuante 
negociação para acerto entre as partes envolvidas. 
 
Após conclusão da negociação com o consórcio, o sobrevoo para levantamento 
topográfico a laser foi realizado em novembro /2011. 
 
Apesar de todo o esforço da Chesf para o desenvolvimento dos serviços de engenharia 
e elaboração do projeto executivo, o desempenho da contratada foi inferior ao 
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pactuado em instrumento contratual. Desse modo, a Chesf providenciará a aplicação 
das penalidades cabíveis em contrato. 
 
Não obstante o atraso da elaboração do projeto executivo, a liberação fundiária se 
constituiu como a principal dificuldade para início dos serviços de construção. A LT 
230 KV Sobral III/Acaraú II C1 intercepta 516 glebas, um número acima da média 
para uma linha de aproximadamente 92 quilômetros de extensão. Tal fato implicou em 
intenso trabalho do setor jurídico da Chesf para negociação junto aos proprietários 
interferidos. Há casos em que o proprietário negociava o valor da indenização e depois 
desistia, implicando em retrabalho para o setor jurídico. Em adição, salientamos que a 
Chesf solicitou a emissão da declaração de utilidade pública da faixa de servidão do 
empreendimento em junho de 2012, tendo a mesma sido emitida em dezembro/2012. 
 
b) apresentar cronograma atualizado de realização do projeto executivo, 
considerando os eventos de 1 a 8, apontando para a data de sua provável conclusão. 
 
Ref. Descrição do Evento Justificativa Data de Entrega da 

Versão Inicial 
Data de Entrega da 
Versão Final 

1 Plotação em planta e perfil e 
tabela de locação preliminares 
das estruturas  

Aprovada em 
19/10/2012 

  

2 Lista de materiais preliminar e 
condições específicas de 
fornecimento 

A revisão 01 deste item 
chegou em 13/02/2014, 
foi reprovada após 
análise por 
divergências nos 
quantitativos para 
atendimento ao projeto. 

27/07/2012 11/04/2014 

3 Revisão de plotação definição 
dos pés desnivelados e emissão 
das listas de construção 

A revisão 05 deste item 
chegou em 13/02/2014. 
A análise foi emitida 
em 01/04/2014 e 
considerada reprovada 
parcialmente. A 
contratada deverá 
enviar a revisão até 
11/04/2014. 

05/03/2013 
02/07/2012 

11/04/2014 

4 Projeto de aterramento das 
estruturas 

Apresentado em 
22/11/2013 e reprovado 
no mesmo dia 

22/11/2013 11/04/2014 

5 Projeto das fundações As fundações foram 
analisadas e aprovadas 
em 18/02/2013 

19/09/2012 - 

6 Complementação da lista de 
construção e atualização da 
lista de materiais 

A revisão 05 deste item 
chegou em 13/02/2014. 
A análise foi emitida 
em 01/04/2014 e 
considerada reprovada 
parcialmente. A 
contratada deverá 
enviar a revisão até 
11/04/2014. 

13/12/2012 - 

7 Projeto de travessias Entregues em 
07/02/2014 e 
aprovadas em 
13/02/2014 

13/12/2012 - 

8 Tabela de flechas e trações e 
grampeamento deslocado 

Não foi entregue 
nenhuma versão, pois 
este documento é 
gerado após a 
conclusão dos serviços 
da fundação, uma vez 
que as posições das 
estruturas podem 

- 31/05/2014 
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variar na fase da 
construção. 

 
 
Finalmente, em resposta aos apontamentos do Relatório Preliminar, foram apresentadas 
providências que a Entidade pretende adotar, ou que já vem adotando, tendo em vista o 
atendimento às recomendações propostas pela Auditoria da CGU, nos seguintes termos, 
conforme CI SPT nº 37/2014, de 05/05/2014: 
 
“Recomendação 1: Considerando os atrasos observados na elaboração do projeto 
executivo, verificar o enquadramento da situação de desempenho do contratado às 
hipóteses de penalidades administrativas previstas no CTNI 90.2011.1900.00, 
aplicando as sanções cabíveis. 
 
Conforme consta no item 9.4 do contrato CTNI-90.2011.1900.00 celebrado entre as 
partes, a Contratada estará sujeita a multa de 0,1% (hum décimo por cento) do valor 
previsto do contrato para cada dia de atraso na apresentação dos documentos 
solicitados na Cláusula Quinta – Dos Prazos. 
 
Em tempo, a Cláusula Quinta – Dos Prazos estipula os prazos estabelecidos para que a 
contratada, a partir da emissão da ordem de início específica, apresente os documentos 
que fazem parte do objeto do contrato, inclusive elaboração de projeto executivo. 
 
Desta forma, assim que o projeto executivo da LT em assunto esteja concluído em sua 
totalidade, a Chesf calculará e emitirá as penalidades cabíveis conforme item 9.4 do 
contrato. 
 
Recomendação 2: Efetuar monitoramento da atuação do Consórcio responsável pela 
construção da LT Sobral III/Acaraú II, tendo em vista o efetivo início da execução 
das obras. 
 
A Chesf emitiu a ordem de início dos serviços para construção da LT 230 KV Sobral 
III/Acaraú II C2 em 31/01/2014. 
 
Sucede que a contratada, em reunião realizada na Chesf, argumentou que apresentará 
a esta Companhia um novo orçamento para realização dos serviços da construção, com 
os valores destoantes dos previstos pelo contrato em suas cláusulas de reajuste, tendo 
em vista que a Ordem de Início dos Serviços ocorreu em tempo superior ao previsto em 
contrato de concessão e que o reajuste contratual não acompanhou a elevação dos 
preços de mercado. 
 
Em contrapartida, a Fiscalização da Chesf tem informado junto à administração do 
contrato sobre a não mobilização da empresa contratada para devida ciência. Ademais, 
conforme consta no contrato em sua Cláusula Nona – Das Penalidades, no item 9.1: 
caso o prazo final de entrega do objeto estabelecido no subitem 5.1.3 (Prazo de 
execução da construção e de seu comissionamento) não seja cumprido, a Contratada 
estará sujeita à multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do valor total deste 
contrato, por dia de atraso.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Em relação às justificativas apresentadas, passamos a tecer os seguintes comentários: 
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a) Há diversos itens do projeto executivo que tiveram de sofrer revisões por parte da 
contratada, em função de reprovações da Chesf, gerando atrasos no cronograma de 
eventos do projeto executivo, a exemplo do item relativo à apresentação da “Lista de 
materiais preliminar e condições específicas de fornecimento” que terá demandado 
mais de um ano e meio de trabalho de análise e revisão de seu conteúdo desde a data de 
entrada do produto técnico na Chesf, considerando que se cumpra a previsão de entrega 
de sua versão definitiva em 11/04/2014. 
 
b) Os entraves promovidos pelas dificuldades de juntada de documentação necessária ao 
processo de supressão da vegetação para abertura de picada da linha de transmissão 
Sobral III – Acaraú II C2 explicam em parte a demora na conclusão dos serviços do 
projeto executivo, naquilo que depende dos órgãos ambientais, entretanto, conforme já 
analisado, há aspectos da execução que devem ser atribuídos ao desempenho 
insatisfatório da contratada. 
 
Com relação aos esclarecimentos e providências elencados em virtude dos 
apontamentos do Relatório Preliminar, a Chesf já sinaliza, em sua argumentação reunir 
as condições para o pleno atendimento das recomendações propostas pela Auditoria da 
CGU. Entretanto, a efetividade das medidas sugeridas pela Entidade devem ser objeto 
de verificação quando da avaliação do Plano de Providências Permanente, relativo ao 
exercício de 2014. 
 
Ademais, ainda que o resultado da avaliação da necessidade de readequação da planilha 
de preços original do contrato “turn key”, para construção do empreendimento da LT 
Sobral III – Acaraú II C2, seja pela alteração dos valores dos serviços, há que se 
considerar a hipótese de penalidade à empresa, em função do inadimplemento com 
relação à mobilização, com aplicação do percentual de 0,25% sobre o valor total do 
instrumento contratual, por dia de atraso. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Considerando os atrasos observados na elaboração do projeto 
executivo, verificar o enquadramento da situação de desempenho do contratado às 
hipóteses de penalidades administrativas previstas no CTNI 90.2011.1900.00, aplicando 
as sanções cabíveis. 
 
Recomendação 2: Efetuar monitoramento da atuação do Consórcio responsável pela 
construção da LT Sobral III/Acaraú II, tendo em vista o efetivo início da execução das 
obras.  
 
 
2.1.1.17 CONSTATAÇÃO 

 
Contratação das engenharias do proprietário para apoio aos trabalhos de análise e 
validação dos produtos técnicos apresentados pelos consórcios responsáveis pela 
construção dos empreendimentos de transmissão, com repasse de atribuições de 
responsabilidade da Chesf para empresas contratadas. 
 
Fato 

 
Procedeu-se à análise dos documentos acostados às pastas de administração do Contrato 
CTNI 90.2012.5630.00, celebrado em 01/08/2012, no valor original de R$ 
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58.322.342,77, compreendendo a gestão fundiária, fornecimento de materiais e 
equipamentos, obras civis e elaboração dos estudos topográficos e geotécnicos visando 
elaboração dos projetos básicos e executivos, tendo em vista a implantação das Linhas 
de Transmissão Russas – Banabuiú C2, Ceará Mirim II – Touros e Mossoró II – 
Mossoró IV, objetos do lote B do Leilão de Transmissão nº 003/2012 da ANEEL. 
 
Ocorre que, na ata de reunião de 31/01/2013, realizada entre os consórcios responsáveis 
pela execução dos empreendimentos dos Lotes A, B e C do Leilão nº 003/2012 – 
ANEEL, fizeram-se constar registros com o seguinte teor: 
 
“(...) 
 
3) Atividades de Engenharia e Projeto de LTs: 
 
Omissis. 
 
As Engenharias do Proprietário estão realizando as análises de Projetos Básicos – A 
Sistema PRI entregou as análises de projetos das três (03) LTs do Lote C. 
 
Omissis. 
 
A Marte Engenharia enviará a análise do projeto básico do Lote B para a Chesf e 
SADESUL até o dia 14/02/2013.” (grifos nossos) 
 
Outras menções às empresas responsáveis pela “Engenharia do Proprietário” podem 
ser encontradas na referida Ata, conforme segue: 
 
“6) Sequenciamento de obras: 
 
Omissis. 
 
Plano de Qualidade – será entregue às Engenharias do Proprietário.” 
 
(...) 
 
9) O Eng. Leandro – Chesf explanou sobre os Projetos da Chesf, compreendendo os 
procedimentos, controles e o papel da Engenharia do Proprietário. 
 
Relatou que em princípio os controles de projeto a CHESF recebe e analisa em 5 dias e 
a contratada devolve em 5 dias. 
 
Estes prazos serão verificados para o processo do Leilão 03/2012, Lotes A, B e C. 
 
10) Fundiário: 
 
Omissis. 
 
Enviar documentação padrão utilizada pelo jurídico às engenharias do proprietário. 
 
Reunião na Chesf para definição e apresentação dos modelos de controle Fundiário. 
 
11) Gestão Ambiental: 
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(...) 
 
O Eng Ivo representa o lote C e informou sobre as atividades de: 
 
 - Anuência Ambiental; 
 - PNDM; 
 - Estudo Ambiental – Floram – LOTE C; 
 - Protocolo da LP – Previsão; 
 - LP: após a emissão as Engenharias do Proprietário acompanharão o processo, para 
atendimento das Condicionantes; 
 - IPHAN – Portaria 230: a Floram (Lote C) elabora o Relatório Arqueológico e todas 
as torres ter acompanhamento de um Arqueólogo. 
 
Omissis. 
 
A área ambiental encaminhará aos gestores dos Empreendimentos dos Lotes A, B e C 
os documentos utilizados de controle, para repassar às Engenharias do Proprietário. 
 
(...) 
 
13) Subestações – ABB – 31/01/2013: 
 
O Gestor de Empreendimentos Eng. Osvaldo Paiva relatou ao Eng. Homero- ABB, 
sobre os assuntos abordados no WS de LTs. 
 
(...) 
 
Projeto Civil – Deverá ser analisado em conjunto com as Engenharias do 
Proprietário.  
 
(...) 
 
A Chesf entende que a adoção desse procedimento de envio de documentações às 
engenharias do proprietário irá agilizar os prazos de análise, desenvolvimento e 
tramitação de documentações.” (grifos nossos) 
 
Verifica-se, de todo o exposto, que vem sendo observado movimento da Chesf, em seus 
procedimentos de gestão dos empreendimentos de transmissão em implantação, no 
sentido de se utilizar de empresas como intervenientes no processo, fenômeno 
denominado “Engenharia do Proprietário”. 
 
Entretanto, observa-se que algumas atribuições constantes dos contratos de construção 
dos empreendimentos de transmissão, de responsabilidade da Chesf, vêm sendo 
repassadas para as empresas de engenharia do proprietário, como a aprovação do 
projeto básico, a execução de ações de liberação fundiária e o acompanhamento do 
cumprimento das condicionantes da licença ambiental prévia.  
 
A título de exemplo, cite-se o evento denominado “Aprovação do projeto básico e 
estudos sistêmicos padrão ANEEL”, do CTNI nº 90.2012.5630.00, para implantação 
das linhas de transmissão do Lote B do Leilão ANEEL nº 003/2012. Esse é o primeiro 
marco de faturamento do quadro de eventos do item 7.1 do referido Contrato, 
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correspondente ao título “Execução dos serviços”, e que antecede a aprovação dos 
projetos executivos civil, elétrico e eletromecânico (evento 03). 
 
Aos empreendimentos do Lote “B” do Leilão nº 003/2012 – ANEEL corresponde a 
contratação de serviços de Engenharia do Proprietário, em 11/10/2012, no qual figura 
como contratada a empresa Marte Engenharia Ltda., conforme CTNI nº 
92.2012.4590.00, no valor de R$ 3.898.500,00, com vigência até 11/08/2015, segundo 
relação de contratos vigentes na sede da Chesf, atualizada até 04/02/2014. 
 
Urge ressaltar ainda que, acerca da gestão ambiental dos empreendimentos de 
transmissão, há empresas contratadas pela Chesf para a prestação de serviços de 
consultoria e assessoria, no sentido de se efetuarem as tratativas com os órgãos 
ambientais, bem como elaboração da documentação técnica para fins de apresentação 
dos pleitos de autorização e licenças ambientais. 
 
Nesse particular, observou-se, conforme registro na reunião de 31/01/2013, que serviços 
de gerenciamento das atividades, tendo em vista o cumprimento das condicionantes das 
licenças ambientais pelo empreendedor, constituem-se em tarefa a ser repassada à 
empresa da “Engenharia do Proprietário”. 
 
A título de exemplo, no caso do Lote B do Leilão ANEEL nº 003/2012, a saber, as 
Linhas de Transmissão (LTs) Russas – Banabuiú, segundo circuito; Mossoró II – 
Mossoró IV; e Ceará – Mirim II – Touros, foi contratada a JGP Consultoria e 
Participações Ltda., CNPJ nº 69.282.879/0001-08, no valor de R$ 1.945.417,22, em 
06/06/2012.  
 
Diante de todo o exposto, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201317627/04, foi 
requerido à Chesf, notadamente à Superintendência de Projetos e Construção da 
Transmissão, que fossem justificados os seguintes fatos: 
 
a) Necessidade de contratação das empresas prestadoras de serviços de “Engenharia do 
Proprietário”, considerando que a Chesf se situa nos Contratos de Empreitada, 
decorrentes das Dispensas de Licitação com fulcro no art. 32 da Lei nº 9.074/95, na 
posição de Contratante e Empreendedor, e como tal deve proceder à validação técnica 
dos produtos apresentados pelo Consórcio, quanto à suficiência, adequação e 
efetividade dos projetos, obras, materiais e serviços entregues, considerando 
principalmente sua responsabilidade direta pelos desembolsos financeiros previstos; 
 
b) Utilização dos serviços da “Engenharia do Proprietário” em face dos procedimentos 
de gestão ambiental dos empreendimentos de transmissão decorrentes dos leilões da 
ANEEL, sobretudo no que se refere à verificação do cumprimento das condicionantes 
fixadas pelas Licenças Ambientais, atividades que em face de sua especialização são 
originariamente previstas para as consultorias e assessorias em matéria ambiental. 
 
Por oportuno, e considerando os atrasos nos trabalhos de liberação fundiária da faixa de 
servidão, foi ainda arguida a Chesf a respeito dos serviços de engenharia do proprietário 
que poderiam ser utilizados pela Companhia, com o fito de agilizar a aprovação dos 
projetos e execução dos demais serviços, de modo a minimizar os efeitos dos atrasos 
gerados no cronograma geral dos empreendimentos do Lote B do Leilão ANEEL nº 
003/2012 (alínea “c”, item 8 da SA nº 201317627/04). 
  
##/Fato## 

Causa 
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Utilização de estratégia de gestão dos contratos de construção de empreendimentos de 
transmissão sem a definição clara de atribuições entre a Chesf, os contratados para 
construção das instalações de transmissão, gestores ambientais e engenharia do 
proprietário. É previsto, diante das circunstâncias, risco de perpetuação desses contratos 
com a Companhia, com potencial de esvaziamento de atribuições das áreas técnicas, às 
quais compete a apreciação de projetos e a supervisão da execução dos serviços de 
engenharia. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio da CI SPT nº 023/2014, de 18/03/2014, a Superintendência de Projetos e 
Construção da Transmissão da Chesf apresentou os seguintes esclarecimentos aos 
questionamentos supra referidos: 
 
a) A Contratação de “Engenharia do Proprietário” deveu-se à necessidade 
momentânea de execução de alguns produtos para viabilização do empreendimento em 
comento. 
 
A “Engenharia do Proprietário” segue padrões, especificações e normas técnicas 
aplicadas e indicadas pela Chesf. 
 
Todos os documentos associados diretamente a desembolsos financeiros são 
submetidos à validação da Chesf, não tendo a “Engenharia do Proprietário” o condão 
de autorizar pagamentos de per si. 
 
Por fim, salienta-se que a Chesf faz o acompanhamento contínuo dos trabalhos 
realizados pela “Engenharia do Proprietário”. 
 
b) O escopo do contrato da “Engenharia do Proprietário” prevê a gestão e o 
acompanhamento do licenciamento ambiental, cabendo a Consultoria Ambiental as 
atividades relativas ao licenciamento ambiental, portanto, os serviços são realizados de 
forma complementar. 
 
Vale salientar que o fornecimento das informações para atendimento às condicionantes 
é de responsabilidade das áreas executivas da Chesf, quer seja do Meio Ambiente ou da 
área de Projeto e Construção.” 
 
No que se refere à alínea “c” do item 8 da SA nº 201317627/04, a Entidade respondeu o 
seguinte, também no âmbito da CI nº 023/2014, de 18/03/2014 : 
 
“Faz parte do escopo dos serviços da “Engenharia do Proprietário” contratados, a 
aprovação dos projetos e fiscalização da execução dos demais serviços. Neste sentido, 
a Chesf, por meio da gestão do empreendimento, tem atuado – por reuniões periódicas 
e acompanhamento contínuo – com o objetivo de minimizar os efeitos dos atrasos 
gerados no cronograma geral do empreendimento.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Diante de todo o exposto, deve ser adotado como boa prática da gestão promover a 
avaliação constante da oportunidade de se utilizar os serviços da engenharia do 
proprietário, tratando tal decisão como uma exceção, e evitando que a Chesf decline de 
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realizar atribuições que lhes são essenciais no processo, a exemplo do juízo de 
adequação e suficiência técnica dos projetos básicos e executivos, previamente à 
autorização de seu pagamento. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Abster-se de utilizar os serviços da engenharia do proprietário, como 
forma de evitar que a Chesf decline de realizar atribuições que lhes são essenciais no 
processo, a exemplo do juízo de adequação e suficiência técnica dos projetos básicos e 
executivos, previamente à autorização de seu pagamento. 
 
 
2.1.1.18 CONSTATAÇÃO 

 
Atraso na execução de serviços de construção da Linha de Transmissão Igaporã - 
Bom Jesus da Lapa II. 
 
Fato 

 
Procedeu-se à análise dos documentos acostados às pastas de administração do Contrato 
CTNI 90.2011.1860.00, celebrado em 13/05/2011, no valor original de R$ 
26.824.186,67, compreendendo a gestão fundiária, fornecimento de materiais e 
equipamentos, obras civis e elaboração dos estudos topográficos e geotécnicos visando 
elaboração dos projetos básicos e executivos, tendo em vista a implantação das Linhas 
de Transmissão Igaporã – Bom Jesus da Lapa II, objeto do lote B do Leilão de 
Transmissão nº 006/2010 da ANEEL. 
 
Na CE-DECL-IGP/BJL-003/13, de 16/10/2013, a Divisão de Construção de Linhas de 
Transmissão – DECL enviou correspondência à INGELEC/INCOMISA, no sentido de 
alertar para os riscos de descumprimento dos prazos contratuais, sobretudo em face da 
realização dos serviços de engenharia nos seguintes percentuais: 
 
 

Serviços Duração Tempo 
decorrido 

Percentual 
realizado (%) 

Data do 
término do 

cronograma 

Previsão de 
conclusão 

considerando a 
produtividade 

Escavação 92 88 53,20 20/10/2013 02/12/2013 

Concretagem de 
fundações 

105 74 25,60 16/11/2013 02/01/2014 

Montagem de 
torres 

97 67 2,00 15/11/2013 20/01/2014 

Lançamento de 
cabos condutores 

150* 61* 0,00 13/01/2014* Não informado 

* Estimativas com base nas informações da DEGS em sua CE nº 56/2014, de 29/01/2014. 

 
Segundo o comunicado em tela, os serviços de lançamento de cabos condutores e pára-
raios deveriam encontrar-se, até a aquela data, com 33% de conclusão. Por esses 
motivos, foi solicitada ao Consórcio a elaboração de um Plano de Recuperação até o 
final de outubro de 2013, visando à conclusão da Linha de Transmissão até 14/12/2013. 
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Importante ressaltar que a Ordem de Início de Serviços – OIS referente à construção da 
Linha de Transmissão Igaporã – Bom Jesus da Lapa II somente pôde ser emitida em 
18/04/2013, em face de a emissão da Licença de Instalação somente ter tido sua 
publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia em 30/10/2012, bem como a 
autorização do IPHAN após aprovação do Plano de Prospecção Arqueológica, o qual 
fora apresentado pela Chesf através de consultoria especializada, ter ocorrido somente 
em meados de março de 2013.  
 
Em 27/01/2014, a Divisão de Projetos de Linhas de Transmissão, responsável por 
validar produtos do projeto executivo da LT Igaporã – Bom Jesus da Lapa II, 
considerou reprovados os documentos técnicos de códigos DEPL 135/20 e DEPL 
135/21, respectivamente tabela de regulação do cabo condutor (TERN) e tabela de 
regulação de cabos pára-raios (DOTTEREL e EAR 3/8”), enviados por meio da 
Correspondência de 17/01/2014. Esse fato certamente consistiu em um maior atraso no 
início da fase de lançamento dos cabos, já que parte de seus projetos, com relação aos 
níveis de tração, não foram aceitos pela Chesf. 
 
Em 29/01/2014, a Divisão de Administração de Contratos e Serviços da Chesf – DEGS 
enviou Correspondência Externa nº 56/2014, de modo a alertar para o fato de que não 
haviam ainda sido iniciados os serviços de lançamento de cabos condutores e pára-raios. 
Nesse documento, foram informados os percentuais de execução dos principais grupos 
de serviços, a saber: escavações – 95% concluído; Fundações – 89% concluído; 
Montagem – 68% concluído; e Lançamento de cabos – não iniciado. 
 
Em face dos atrasos observados pela Chesf na execução dos serviços de engenharia de 
construção da linha de transmissão em tela, foi celebrado o Termo Aditivo nº 04 ao 
CTNI 90.2011.1860.00, em 30/12/2013, prorrogando o prazo de vigência para 
31/08/2014, e nada dispondo sobre acréscimos no prazo de execução. Importante 
ressaltar que o item 1.2 do citado aditivo prescreve que “a prorrogação do prazo 
supramencionado não afasta a aplicação de quaisquer penalidades devidas pela 
contratada à Chesf em razão de inadimplemento contratual ou atraso na prestação de 
serviços.” 
 
Ademais, o último cronograma contratual apresentado foi aquele enviado por meio de 
Carta da Multiempreendimentos à Chesf, em 10/05/2012, o qual apontava para um 
prazo de execução das obras da LT Igaporã – Bom Jesus da Lapa II em 16 meses, sendo 
que o início dos serviços de lançamento e grampeamento de cabos condutores e pára-
raios deveria ocorrer a partir do 12º mês, com duração até o 16º mês do cronograma. 
 
Entretanto, adotando como referencial a data limite para conclusão da linha de 
transmissão de 14/12/2013, conforme CE-DECL-IGP/BJL-003/13, o prazo de execução 
seria de apenas oito meses. 
 
Diante de todo o exposto, foi solicitado à Chesf a disponibilização de documentação 
adicional, bem como justificativas, por intermédio da Solicitação de Auditoria nº 
201317627/04, nos seguintes termos: 
 
a) Último cronograma atualizado para construção da LT em epígrafe, contendo as 
informações sobre o planejamento da execução dos serviços de engenharia, tais como 
fundações, montagem das estruturas e lançamento de cabos; 
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b) Caso o cronograma atualizado apresente como prazo máximo de execução oito 
meses, e considerando as falhas registradas na produtividade da empresa, na execução 
dos serviços, informar sobre eventual aplicação de penalidade administrativa, de 
natureza pecuniária ou não, em face das previsões constantes do Contrato CTNI nº 
90.2011.1860.00; 
 
c) Previsão de conclusão das obras da LT Igaporã – Bom Jesus da Lapa II; 
 
d) Cópia da medição de janeiro de 2014, acerca da evolução das obras nos municípios 
atravessados pela Linha em referência; 
 
e) Apresentar último Relatório do CMET sobre o empreendimento. 
 
Com base na CI SPT nº 23/2014, de 18/03/2014, a Superintendência de Projetos e 
Construção da Transmissão forneceu os documentos solicitados e apresentou as 
seguintes justificativas: 
 
“a) Anexo XI. 
Ressalta-se que o cronograma não exime a contratada da obrigação de executar o 
serviço de construção no prazo contratual de 8 meses, a partir da emissão da OIS. 
b) Até o momento não foram aplicadas penalidades. A Chesf avaliará, nos termos do 
contrato, possíveis aplicações. 
c) Anexo XII. 
d) Anexo XIII. 
e) Anexo XIV.” 
 
Dos documentos apresentados, é possível extrair as seguintes informações: 
 
 - Sobre o boletim de medição nº 07, referente ao período de janeiro de 2014, verifica-se 
que o andamento dos serviços ainda se encontra em ritmo lento. A título de exemplo, 
citem-se os serviços de fundações em solo normal e montagem de torres estaiadas, no 
município de Bom Jesus da Lapa, com percentuais de execução de 0,4386% e 5,375%, 
respectivamente. Não foi verificada a existência de registros de medição de serviços de 
lançamento de cabos realizados no período. 
 
 - Acerca do novo cronograma, considerando os atrasos já identificados, a Chesf 
apresentou como previsões de conclusão as seguintes datas: 15/03/2014 (Montagem de 
estruturas); 25/03/2014 (instalação de cabos para-raios); 29/03/2014 (instalação de 
cabos condutores) e 30/03/2014 (comissionamento), embora a ausência de outros 
documentos presentes nas pastas de administração do Contrato evidencie que essas 
previsões não se concretizaram. Ademais, a Chesf informou que até março de 2013 os 
serviços ainda não haviam sido concluídos, com os seguintes percentuais: 97% 
(montagem de torres), 13% (instalação de cabos para-raios), 0% (lançamento de cabos 
condutores) e 0% (comissionamento). 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Desempenho insatisfatório da empresa contratada e atuação deficiente da fiscalização 
até a adoção de novas medidas de monitoramento e avaliação do cronograma e da 
produtividade da contratada. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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Em resposta aos apontamentos do Relatório Preliminar, a Chesf enviou a 
Correspondência Interna CI SPT 37/2014, de 05/05/2014, apresentando providências 
que pretende adotar ou que já vem adotando, no sentido de promover o atendimento às 
recomendações exaradas no item 3.1.1.3, nos seguintes termos: 
 
“Recomendação 1: Avaliar a situação dos atrasos das obras da LT Igaporã/Bom 
Jesus da Lapa II, tendo em vista verificar o enquadramento dos fatos às hipóteses de 
aplicação de penalidades administrativas à contratada, previstos no CTNI 
90.2011.1860.00. 
 
O desenvolvimento das atividades de construção da LT 230 KV Igaporã/Bom Jesus da 
Lapa II C1 é acompanhado diariamente pela fiscalização da Chesf. É flagrante o 
descumprimento dos marcos intermediários dos serviços de construção pela 
contratada. 
 
Tão logo o objeto contratual seja concluído pela contratada, a Chesf calculará e 
aplicará as penalidades cabíveis em conformidade com as condições avençadas em 
contrato. 
 
Recomendação 2: Considerando que os prazos de conclusão previstos pela Chesf já se 
encontram encerrados, sobretudo os serviços de lançamento dos cabos da LT 
Igaporã/Bom Jesus da Lapa II, diligenciar a empresa executora tendo em vista a 
agilização da execução das pendências existentes. 
 
A Chesf tem realizado junto à contratada reuniões semanais nas quais cobra 
providências da empresa contratada no sentido de viabilizar a conclusão do 
empreendimento nas datas compromissadas em reuniões, conforme Anexo I. 
 
Em adição, a Chesf acompanha diariamente o desenvolvimento das atividades 
desenvolvidas pela empresa contratada, comparando com as metas estipuladas entre as 
partes, com vistas detectar as principais deficiências apresentadas e buscar 
alternativas para recuperação do atraso identificado.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A Companhia, em função da apresentação de providências que já vem adotando no 
sentido de agilizar o cronograma de serviços de engenharia, ou que pretende adotar, 
tendo em vista a aplicação das penalidades cabíveis em Contrato, já sinaliza a adoção de 
postura tendente ao atendimento das recomendações propostas pela auditoria. 
 
Com respeito à realização do acompanhamento das atividades de construção da LT 
Igaporã/Bom Jesus da Lapa II, as medidas são pertinentes ao saneamento dos atrasos, 
embora é prudente que esse monitoramento deva continuar até a entrega do 
empreendimento energizado e em pleno funcionamento. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Avaliar a situação dos atrasos das obras da LT Igaporã/Bom Jesus da 
Lapa II, tendo em vista verificar o enquadramento dos fatos às hipóteses de aplicação de 
penalidades administrativas à contratada, previstos no CTNI 90.2011.1860.00.    
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Recomendação 2: Considerando que os prazos de conclusão previstos pela Chesf já se 
encontram encerrados, sobretudo os serviços de lançamento dos cabos da LT 
Igaporã/Bom Jesus da Lapa II, diligenciar a empresa executora tendo em vista a 
agilização da execução das pendências existentes. 
 
 
2.1.1.19 INFORMAÇÃO 

 
Análise da dosimetria das penalidades pecuniárias imputadas à Chesf em face dos 
atrasos na construção de empreendimentos de transmissão. 
 
Fato 

 
Procedeu-se à leitura do Relatório de Auditoria Interna RA-AUD nº 21/2013, de 
19/06/2013, realizado em face de sugestões à composição do programa de trabalho 
constante da proposta preliminar do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – 
PAINT 2013, efetuadas pela CGU no Relatório nº 201211455/2012. 
 
Por meio desse Relatório de Auditoria Interna, verificou-se que os exames realizados 
sobre os aspectos da área de licenciamento ambiental da Chesf tiveram como amostra o 
universo dos processos de consultoria, tendo em vista o assessoramento à Companhia 
para buscar, junto aos órgãos competentes, as licenças e autorizações requeridas para a 
implantação dos novos empreendimentos de transmissão associados às centrais de 
geração eólica, adjudicados pela Chesf nos leilões da ANEEL nos últimos anos. 
 
Os resultados dos exames de auditoria empreendidos pela Unidade de Controle Interno 
foram suficientes para afirmar que três dos 15 contratos de consultoria em matéria 
ambiental, com vigência em 2013, referem-se a instalações de transmissão cujos atrasos 
na implantação deram ensejo a penalizações por parte da Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, entre os exercícios de 2012 e 2013. 
 
Os processos administrativos punitivos instaurados pela ANEEL, em face das 
fiscalizações realizadas em 2012, sobre os atos de gestão dos empreendimentos de 
transmissão adjudicados à Chesf, parte integrante dos lotes A, B e C do Leilão nº 
006/2010, são listados a seguir:  
 

Processo Auto de Infração (AI) Data do AI Multa (R$) Dosimetria 

48500.002384/2012-32 108/2012 28/6/2012 6.273.950,86 0,1050 

48500.002381/2012-07 109/2012 28/6/2012 2.240.696,73 0,0375 

48500.002380/2012-54 110/2012 29/6/2012 3.029.421,98 0,0507 

Totais (R$) 11.544.069,57  

 
 
Interessante observar, da leitura das respectivas exposições de motivos constantes dos 
autos de infração que, para o cálculo do fator multiplicativo da dosimetria, a ser 
aplicado sobre o montante do faturamento da Companhia nos 12 meses anteriores à 
lavratura do auto de infração (art. 14 da Resolução ANEEL nº 63/2004), foram 
mencionados como danos aos usuários o fato de que estes não poderiam se utilizar da 
energia contratada junto às novas centrais geradoras por fonte eólica. 
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É preciso ressaltar que, para o cálculo da dosimetria da penalidade administrativa a ser 
imputada, concorrem os seguintes fatores, consoante art. 15 da Resolução ANEEL nº 
63/2004: 
 
“Art. 15º Na fixação do valor das multas serão consideradas a abrangência e a 
gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a 
vantagem auferida pelo infrator e a existência de sanção anterior nos últimos quatro 
anos.” 
 
No que se refere à ocorrência de danos aos usuários do sistema elétrico, a ANEEL tem 
levado em consideração, na dosimetria das penalidades, os valores a título de 
desembolso sob a forma de encargos de energia de reserva, como no Auto de Infração 
nº 110/2012, referente aos atrasos no cronograma de implantação da Linha de 
Transmissão Sobral III – Acaraú II, segundo circuito, e adequação na subestação Acaraú 
II, conforme registro a seguir: 
 
“(...) 
 
25. Para a não conformidade N.1, que se refere ao não cumprimento do cronograma 
das obras de construção das instalações correspondentes à Subestação 230/69 KV 
Acaraú II e Linha de Transmissão 230 KV Sobral III – Acaraú II C2, outorgadas pelo 
Contrato de Concessão nº 021/2010 – ANEEL, tem-se: 
 
a) Omissis. 
 
b) que houve danos para os usuários uma vez que o atraso do empreendimento 
implicou onerar os consumidores cativos em mais de R$ 51 milhões, referentes a 
receita de venda das usinas aptas a entrar em operação comercial; (grifos nossos) 
 
c) Omissis. 
 
d) que foi calculada uma abrangência de 9%, considerando que o empreendimento tem 
impacto local, com repercussão em pólos industriais/comerciais; e a parcela da Receita 
Anual Permitida (RAP) correspondentes aos módulos do empreendimento fiscalizado, 
totalizando R$ 10.595.275,61 (dez milhões quinhentos e noventa e cinco mil duzentos e 
setenta e cinco reais e sessenta e um centavos).” 
 
Urge ressaltar que a maior parte dos efetivos pagamentos das multas cominadas por 
meio desses três autos de infração ocorreu já em 2013, em face de as decisões 
denegatórias dos correspondentes recursos administrativos terem sido proferidas pela 
Agência Reguladora do Setor somente no ano seguinte ao das autuações, conforme 
quadro a seguir: 
 
 

Auto de Infração 
Recurso 

Administrativo 
Despacho 

Data do 
Despacho no 

DOU 
Comum. Decisão Data 

108/2012 17/7/2012 633/2013 15/3/2013 Of. 107/2013/SAF/ANEEL 21/3/2013 

109/2012 17/7/2012 3.300/2012 29/10/2012 Of. 572/2012/SAF/ANEEL 30/10/2012 
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110/2012 17/7/2012 633/2013 15/3/2013 Of. 108/2013/SAF/ANEEL 21/3/2013 

 
 
Com relação ao fato apontado, a Entidade apresentou comentários, por meio de 
mensagem eletrônica datada de 13/03/2014, nos seguintes termos:  
 
“Em todos os casos acima identificados, verificamos que a ANEEL não explicitou, nem 
trouxe provas, do efetivo prejuízo dos consumidores cativos supostamente advindo dos 
atrasos nas implantações das obras. O que autoriza a dizer, em princípio, que tais 
valores foram estabelecidos aleatoriamente, o que também traz como consequência a 
desproporcionalidade dos percentuais relativos aos danos para os usuários e à 
abrangência, havendo a possibilidade, portanto, de se rever tais percentuais em âmbito 
judicial, onde vigora o princípio da ampla dilação probatória, ausente no processo 
administrativo. Vale ressaltar que segundo a teoria dos motivos determinantes, 
consagrada na jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF e STJ) os motivos 
invocados pela Aneel para o estabelecimento dos percentuais da dosimetria pode ser 
revisto pelo Poder Judiciário, implicando na anulação, ainda que parcial, da 
penalidade.” 
 
Acerca das justificativas apresentadas e dos fatos analisados, é possível tecer os 
seguintes comentários: 
 
a) A dosimetria das penalidades vem considerando, para efeito do cálculo dos valores 
das multas, todo o faturamento da Companhia no período de 12 meses anteriores à 
aplicação das sanções, ainda que se trate de infrações que digam respeito a apenas uma 
linha de transmissão. 
 
A título de exemplo, cite-se o auto de infração nº 108/2012, referente ao atraso na 
implantação dos empreendimentos do lote A do Leilão ANEEL nº 006/2010, referente 
às linhas de transmissão LT Extremoz II – João Câmara, Açú II – Paraíso e Açú II – 
Mossoró, além de subestações associadas. 
 
A base de cálculo para essa infração foi o valor de R$ 5.975.191.291,61 (cinco bilhões, 
novecentos e setenta e cinco milhões, cento e noventa e um mil, duzentos e noventa e 
um reais e sessenta e um centavos), referente ao faturamento anual do período de maio 
de 2011 a abril de 2012. Não foi levada em consideração, como base de cálculo para a 
infração, a Receita Anual Permitida – RAP referente à exploração dos serviços de 
transmissão de energia elétrica. 
 
Por último, ressalte-se que, na descrição constante do art. 14 da Resolução ANEEL nº 
63/2004, não há maiores detalhamentos em torno da definição da palavra 
“faturamento”, tendo sido admitido pela Agência Reguladora que a base de cálculo é 
sempre o faturamento bruto da Chesf no período. 
 
b) O fator de dosimetria referente à reincidência também deve ser objeto de comentário. 
Segundo o art. 15 da sobredita Resolução, a reincidência se refere a acontecimentos dos 
últimos quatro anos. Isso significa que, pelo porte da concessionária e o quantitativo dos 
ativos de seu inventário em instalações de transmissão, é provável que esse fator de 
dosimetria seja sempre considerado, para efeito de cálculo das infrações. 
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Tomando como exemplo ainda o auto de infração nº 108 – SFE/2012, a documentação 
da exposição de motivos informa que a Chesf teria incorrido em 25 sanções 
administrativas irrecorríveis nos últimos quatro anos. A mesma tabela, que enumera os 
autos de infração cujas últimas decisões foram exaradas entre 18/02/2009 e 19/12/2011, 
consta como elemento técnico de argumentação para adotar o fator de dosimetria da 
reincidência também nos autos de infração nº 109/2012 – SFE e 110/2012 – SFE, 
respectivamente lavrados em face dos atrasos na implantação dos empreendimentos de 
transmissão dos lotes B e C do Leilão nº 006/2010 da ANEEL. 
  
##/Fato## 

2.1.1.20 INFORMAÇÃO 

 
Autuações da ANEEL - Ações de repetição de indébito. 
 
Fato 

 
A Agência Nacional de Energia Elétrica foi criada por meio da Lei nº 9.427, de 
26/12/1996, tendo por finalidade, conforme descrito em seu artigo 2º, regular e 
fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, 
em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal. No que tange à tarefa 
de efetuar a fiscalização dos serviços, a Resolução Normativa nº 63, de 12/05/2004, 
daquela Agência, fixa os procedimentos para a aplicação de penalidades. 
 
A Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade (SFE), que é 
responsável pela fiscalização das empresas de distribuição e transmissão de energia 
quanto ao cumprimento dos contratos de concessão, dos regulamentos técnicos e 
comerciais estabelecidos pela ANEEL e pela legislação do setor, ganha destaque na 
estrutura organizacional daquela Agência Reguladora. 
 
Mediante leitura do Relatório de Auditoria Interna RA-AUD nº 07/2013, de 08/03/2013, 
foi possível verificar a descrição do fluxo operacional do procedimento administrativo 
punitivo, de competência da ANEEL, conforme segue: 

 
“Os resultados das fiscalizações realizadas pela ANEEL são consubstanciados em 
Relatórios de Fiscalização (RF), que são encaminhados ao fiscalizado acompanhados 
por Termos de Notificação. Após o recebimento do RF, inicia-se um prazo de 15 dias 
para o oferecimento de manifestação sobre o conteúdo desse relatório, a chamada 
Defesa Administrativa. 
 
Se as alegações do fiscalizado forem consideradas procedentes pela ANEEL, o Termo 
de Notificação será arquivado. Caso contrário, e também nas hipóteses de não 
apresentação de defesa, ou de apresentação considerada intempestiva, será lavrado um 
Auto de Infração, acompanhado de Exposição de Motivos. 
 
Após o recebimento do Auto de Infração inicia-se um prazo de 10 dias para o 
pagamento da multa nele delimitada, ou para a apresentação de Recurso 
Administrativo. Uma vez publicado o resultado do julgamento do recurso, o fiscalizado 
dispõe de 10 dias para efetuar o pagamento de eventual saldo de multa.” 
 
Segundo o mesmo RA-AUD nº 007/2013, de 08/03/2013, foi possível verificar a 
existência de 19 autos de infração e 12 termos de notificação recebidos pela Chesf em 
2012, dos quais 63,2% motivados por atrasos em obras de linhas de transmissão, o que 
representa R$ 17.755.000,00. 
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Por meio da Solicitação de Auditoria nº 201317627/01, foi requerido à Chesf que 
fossem informados quais destes Autos de Infração tiveram por motivação atrasos em 
obras de implantação de infraestrutura de transmissão de energia elétrica (inclusive 
reforços e melhorias) nas instalações. 
 
Através de mensagem de 12/02/2014, a Assessoria da Presidência da Companhia 
respondeu ao pedido em tela nos seguintes termos: 
 
“Relativamente ao Item 14 da SA referenciada em Assunto e considerando a Tabela 
apresentada, destacamos em azul os Autos de Infração que tiveram por motivação 
atrasos em obras de implantação de infraestrutura de transmissão de energia elétrica 
de responsabilidade da Chesf.  
 

Nº do Auto de  
Infração (AI) 

Valor da Multa (R$) (%) 

016/2012-SFE 745.114,94 0,0135 

015/2012-SFE 1.463.413,12 0,0259 

085/2012-SFE 5.800.857,83 0,1022 

092/2012-SPE 344.960,62 0,0063 

099/2012-SFE 466.064,92 0,0078 

105/2012-SFE  1.517.826,74 0,0275 

106/2012-SFE 6.184.322,98 0,1035 

125/2012-SFE 298.652,57 0,0048 

108/2012-SFE 6.273.950,86 0,1050 

109/2012-SFE 2.240.696,73 0,0375 

110/2012-SFE 3.029.421,98 0,0507 

114/2012-SFE 324.276,72 0,0053 

131/2012-SFE 332.160,34 0,0053 

132/2012-SFE 538.977,16 0,0086 

141/2012-SFE 1.222.099,37 0,0195 

146/2012-SFE 159.203,90 0,0025 

154/2012-SFE 1.286.367,53 0,0202 
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Ressaltamos que a Chesf já entrou com ação de repetição de indébito para as seguintes 
autuações:  
 
AI n.º 125/2012-SFE  
AI n.º 131/2012-SFE  
AI n.º 132/2012-SFE  
 
e que esta Companhia irá recorrer judicialmente, também através de ação de repetição 
de indébito, das autuações a seguir relacionadas:  
 
AI n.º 105/2012-SFE  
AI n.º 106/2012-SFE  
AI n.º 108/2012-SFE  
AI n.º 109/2012-SFE  
AI n.º 110/2012-SFE   
AI n.º 114/2012-SFE  
 
O prazo para a impetração de recurso é de 5 anos, contados a partir da data de 
pagamento da multa.”  
  
Ademais, por meio da SA nº 201317627/01, também foram solicitadas informações 
sobre os autos de infração recebidos em 2013 pela Chesf, tendo sido informado o 
seguinte quadro, por meio de mensagem do dia 12/02/2014: 
 

 
 
E ainda foi recebido um auto de infração relativo a empreendimentos de geração: 
 
 

N° do Auto de 
Infração  

Data do Auto Data de 
Recebimento 

Relatório de 
Fiscalização 

Valor da multa (R$) Medidas tomadas pela 
Chesf ao AI 

AI nº 014/2013-
SFG 

13.09.2013 23.09.2013 RF-UHE-Xingó-
2013-SFG 

8.767.956,44 Recurso Administrativo 
DAPG de 30.09.2013, 
protocolado na Aneel em 
03.10.2013. 

N° do Auto de 
Infração  

Data do Auto Data de 
Recebimento  

Relatório de 
Fiscalização 

Valor da Multa 
(R$) 

Medidas tomadas pela 
Chesf ao AI 

AI n° 1043/2013-
SFE 

21/11/2013 25/11/2013 
RF-0089/2013-

SFE 
1.600.983,33 

Recurso Administrativo 
DAPG, de 04/12/2013, 
encaminhado a ANEEL, por 
Fax e Malote, em 
05.12.2013. 

AI n° 1044/2013-
SFE 

10/12/2013 26/12/2013 
RF-0164/2013-

SFE 
785.378,41 

Recurso Administrativo 
DAPG, de 30/12/2013, 
encaminhado a ANEEL, por 
Fax e Malote, em 
06/01/2014. 
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Diante de todo o exposto, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201317627/06, foi 
solicitado à Chesf que fossem disponibilizados documentos a respeito, bem como 
informações sobre o tema, conforme elencado a seguir: 
 
a) Nº do Processo Judicial que alude às ações de repetição de indébito em face dos 
Autos de Infração nº 125, 131 e 132/2012 - SFE, apresentando, se possível, cópia das 
respectivas petições iniciais; 
 
b) Se já foram adotadas providências com vistas à formalização dos pleitos de repetição 
de indébito, perante o Poder Judiciário Federal, em face das multas cominadas por meio 
dos autos de infração da ANEEL nº 105, 106, 108, 109, 110 e 114/2012 – SFE. 
 
c) Disponibilizar cópias, preferencialmente em meio eletrônico, dos autos de infração 
(AI) da ANEEL nº 1.043/2013, de 21/01/2013, e 1.044/2013, de 10/12/2013, bem como 
dos respectivos recursos administrativos em virtude das multas por eles fixadas. 
 
d) Se a ANEEL já proferiu decisão de mérito acerca dos recursos administrativos 
interpostos pela Chesf, tendo em vista desconstituir os efeitos das punições pecuniárias 
fixadas por meio dos autos de infração nº 1.043/2013 e 1.044/2013. 
 
Por meio de mensagem eletrônica de 13/03/2013, o Departamento Jurídico da Chesf 
apresentou as seguintes informações/documentos: 
 
“Encaminhamos as respostas fornecidas pela DAPG em atendimento aos itens 1.a, 1.b 
e 2 da SA-201317627/06. 
 
1.a) Auto de Infração n.º 125/2012: Processo judicial n.º 0046749-41.2013.4.01.3400 – 
13.ª Vara Federal do DF. 
 
Auto de Infração n.º 131/2012: Processo judicial n.º 0005412-72.2013.4.01.3400  - 20.ª 
Vara Federal do DF. 
 
Auto de Infração n.º 132/2012: Processo judicial n.º 0047994-87.2013.4.01.3400 – 4.ª 
Vara Federal do DF. 
 
1.b) Solicitamos à Aneel a cópia dos procedimentos administrativos a fim de identificar 
se haveria mais elementos de convicção aptos a comprovar as inconsistências da 
dosimetria adotada em todos os casos, uma vez que em todas as ações a serem 
propostas se está discutindo, basicamente, os motivos da imposição, entendido o motivo 
como a situação de fato ou de direito que determina ou autoriza a realização do ato 
administrativo. Somente a inexistência de elementos nos documentos anexados aos 
processos administrativos é que poderão dar ensejo ao requerimento de produção de 
provas quando da interposição das postulações.  
 
Com relação ao item 1.d, foi expedida resposta por meio de mensagem eletrônica datada 
de 06/03/2014, nos seguintes termos: 
 
“Relativamente ao subitem "d" do item "1" da SA em Assunto, informamos que a 
ANEEL não proferiu ainda a decisão de mérito acerca dos recursos administrativos 
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interpostos pela Chesf, tendo em vista desconstituir os efeitos das punições pecuniárias 
fixadas por meio dos autos de infração nº 1.043/2013 e 1.044/2013.”  
 
É possível verificar, diante de todo o exposto, que as autuações da ANEEL, sobretudo 
no que se refere ao atraso em obras de construção de linhas de transmissão, vêm sendo 
frequentes nos últimos anos, e que a Chesf não tem tido suas razões acatadas pela 
Agência Reguladora, quando da apreciação dos correspondentes recursos 
administrativos. 
 
Dessa forma, tem sido recorrente a necessidade de a Chesf efetuar o pagamento dos 
valores a título de multas por infrações, para posteriormente ingressar com ações de 
repetição de indébito no Poder Judiciário. 
 
O Quadro a seguir ilustra a situação identificada: 
 

Memória Data Processo Recurso Administrativo Decisão Multa (R$) 
37ª Reunião 
Ordinária de 

Diretoria 

02/10/2012 48500.003331/2011-58 Auto de Infração nº 
105/2012, em decorrência 
do descumprimento do 
cronograma de implantação 
da Linha de Transmissão 
Jardim – Penedo, em 230 
kV, Subestação Penedo e 
instalações associadas. 

Ante a 
intempestividade 
do recurso, foi 
mantido na íntegra 
o auto de infração 
e a multa 
cominada. 

1.517.826,74 

39ª Reunião 
Ordinária de 

Diretoria 

16/10/2012 48500.003269/2011-02 Auto de Infração nº 
106/2012, em decorrência 
do atraso injustificado na 
implantação das obras de 
instalação da Subestação 
Suape II, em 500/230 kV 
(600 MVA), e Suape III, 
em 230/69 kV (200 MVA), 
e demais obras associadas, 
todas objeto do Contrato de 
Concessão nº 6/2009-
ANEEL 

Negou provimento 
ao recurso e 
manteve a 
penalidade de 
multa. 

6.184.322,98 

7ª Reunião 
Ordinária de 

Diretoria 

05/03/2013 48500.002384/2012-32 Auto de Infração nº 
108/2012, que trata da 
verificação do cronograma 
de implantação das obras 
de construção das 
instalações 
correspondentes ao lote A 
do Leilão nº 6/2010, 
outorgadas à Recorrente, 
por meio do Contrato de 
Concessão nº 19/2010. 

No mérito, negou 
provimento ao 
recurso, mantendo 
a multa na íntegra.  

6.273.950,86 

40ª Reunião 
Ordinária de 
Diretoria 

23/10/2012 48500.002381/2012-07 Auto de Infração nº 
109/2012, em decorrência 
do descumprimento do 
cronograma de implantação 
das obras referentes ao 
Lote B do Leilão nº 6/2010 

No mérito, negou 
provimento ao 
recurso, mantendo 
a multa na íntegra.  

2.240.696,73 

7ª Reunião 
Ordinária de 

Diretoria 

05/03/2013 48500.002380/2012-54 Auto de Infração nº 
110/2012, que trata da 
verificação do cronograma 
de implantação das obras 
de construção das 
instalações  
correspondentes ao lote C 
do Leilão nº 6/2010, 
outorgadas á Recorrente, 
por meio do Contrato de 
Concessão nº 21/2010 

Negou provimento 
ao recurso 
administrativo da 
Chesf mantendo a 
multa na íntegra 

3.029.421,98 
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25ª Reunião 
Ordinária de 

Diretoria 

12/07/2013 48500.006119/2011-42 Auto de Infração nº 
114/2012, que aplicou 
penalidade de multa pelo 
descumprimento do prazo 
para entrada em operação 
comercial das obras 
autorizadas pela Resolução 
Autorizativa nº 488/2006, 
na Subestação Icó, 
localizada no município de 
Icó, no estado do Ceará. 

No mérito, negou 
provimento ao 
recurso e manteve 
a multa. 

324.276,72 

8ª Reunião 
Ordinária da 

Diretoria 

12 e 
13/03/2013 

48500.004137/2011-90 Auto de Infração nº 
132/2012, lavrado pela 
Superintendência de 
Fiscalização dos Serviços 
de Eletricidade – SFE, 
referente a fiscalização das 
obras de recapacitação da 
Linha de Transmissão 230 
kV Camaçari-Cotegipe C1 

Não conheceu do 
recurso 
administrativo e 
manteve a multa 
na íntegra. 

538.977,16 

 
  
##/Fato## 

2.1.1.21 CONSTATAÇÃO 

 
Apresentação de produto como marco de faturamento cujo conteúdo já se 
encontra disponível na página eletrônica do órgão ambiental do estado da Bahia. 
 
Fato 

 
Para que se inicie o processo de licenciamento ambiental no âmbito do órgão 
competente, é preciso que ocorra a mobilização da equipe de trabalho da consultoria 
contratada para, sob a fiscalização da Chesf, efetuar a juntada da documentação exigida, 
com conteúdo mínimo especificado, tendo em vista sua apresentação às autoridades que 
irão analisar o pleito. 
 
Normalmente, essas diretrizes, quando não são objeto de comunicação ao 
empreendedor, por meio de documento oficialmente expedido pelo Órgão Ambiental, já 
se encontram disponíveis sob a forma de Termos de Referência específicos, cujos 
documentos eletrônicos podem ser encontrados e obtidos diretamente das páginas 
eletrônicas dos órgãos de licenciamento estaduais. É o caso do INEMA – Instituto de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, responsável pelo licenciamento de 
empreendimentos a serem implantados no estado da Bahia/BA. 
 
A minuta do Termo de Referência é o segundo marco de faturamento definido para a 
maioria dos contratos cujo objeto é o assessoramento à Chesf para que se promovam 
junto aos órgãos as autorizações e licenças necessárias à implantação das linhas de 
transmissão e subestações. É usual a atribuição do percentual de 2% do valor global do 
contrato para esse evento de pagamento. 
 
O que se questiona é a terceirização desse serviço, sobretudo nas hipóteses em que é 
possível ao empreendedor a pesquisa acerca da documentação exigida para cada etapa 
do licenciamento (Licença Prévia - LP, Autorização para Supressão da Vegetação – 
ASV, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação), através da obtenção de 
documentos de termos de referência nos sítios dos órgãos ambientais na internet, nas 
abas referentes à legislação. Em diversas pastas de administração de contratos de 
consultoria cuja documentação foi analisada, identificou-se a existência de material de 
conteúdo idêntico ao obtido na internet, no sítio http://www.inema.ba.gov.br/.  
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Foi identificada a existência, nas pastas de administração dos contratos analisados, da 
seguinte documentação acerca das diretrizes a serem seguidas pelo empreendedor em 
face da implantação de instalações de transmissão no estado da Bahia, os quais 
consistem em anexos à Resolução CEPRAM (Conselho Estadual do Meio Ambiente) nº 
4119/2010, de 30/08/2010, por meio da qual foi instituída a Norma Técnica NT 01-
2010, sobre Licenciamento Ambiental de Linhas de Transmissão ou de Distribuição de 
Energia Elétrica: 
 
 - Anexo I – Licenciamento Ambiental de Linhas de Transmissão e de Distribuição de 
Energia Elétrica – Relatório de Caracterização do Empreendimento (RCE) para Licença 
Simplificada (LS); 
 
 - Anexo II – Licenciamento Ambiental de Linhas de Transmissão e de Distribuição de 
Energia Elétrica - Relatório de Caracterização do Empreendimento (RCE) para Licença 
de Localização (LL); 
 
 - Anexo III – Licenciamento Ambiental de Linhas de Transmissão e de Distribuição de 
Energia Elétrica - Relatório de Caracterização do Empreendimento (RCE) para Licença 
de Implantação (LI). 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Falha na definição dos marcos de faturamento correspondentes ao cronograma de 
desembolsos da execução dos contratos de consultoria em licenciamento ambiental. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Conforme CI-DMA nº 007/2014, de 27/02/2014, a Chesf apresentou as seguintes 
justificativas, em resposta aos apontamentos da Solicitação de Auditoria nº 
201317598/06: 
 
“A maioria dos órgãos ambientais não adota a prática do INEMA de disponibilizar um 
Termo de Referência – TR genérico no seu sítio eletrônico. Normalmente, nos demais 
órgãos ambientais, para se obter o TR é necessário abertura de processo com uma 
série de documentos que necessitam de empenho da contratada (tais como: 
caracterização do empreendimento, caracterização ambiental da área de influência, 
alternativas locacionais, anuências municipais e confecção de mapas). 
 
A depender da complexidade do empreendimento – definida pelo órgão ambiental – o 
TR pode necessitar de adequações e vistorias na área da obra com a participação da 
empresa contratada.  
 
De toda forma, com as informações levantadas pela auditoria, a Chesf se compromete 
em analisar os marcos de faturamento dos seus contratos.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
As alegações da Entidade corroboram o entendimento da equipe no sentido de que o 
Termo de Referência - TR, quando facilmente disponível para consulta em meio 
eletrônico na rede mundial de computadores, na página dos órgãos de licenciamento 
ambiental, não pode ser considerado como marco de faturamento do contrato de 
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consultoria, uma vez que deve ser tarefa da Divisão de Meio Ambiente de Transmissão 
– DEMT. 
 
Na hipótese de abertura de processo para obtenção do TR junto aos órgãos ambientais, 
em que são necessários diversos documentos técnicos por parte das consultoras, cabe 
tratar tais esforços como marco de faturamento do respectivo Contrato. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Na hipótese de o Termo de Referência - TR encontrar-se disponível 
nas páginas eletrônicas dos órgãos ambientais, deixar de prever os respectivos serviços 
como marcos de faturamento, para efeito de remuneração das empresas de consultoria. 
 
 
2.1.1.22 INFORMAÇÃO 

 
Baixa produção de aduelas desde a instalação da fábrica de torres de concreto. 
 
Fato 

 
Procedeu-se à análise das pastas de administração do Contrato nº 92.2010.9080.00, 
celebrado entre a Chesf e a empresa Wind Power Energia S.A., CNPJ nº 
08.528.337/0001-88, em 29/10/2010, no valor de R$ 635.476.717,50, que tem por 
objeto o fornecimento de materiais e serviços para a implantação do Parque Eólico de 
Casa Nova/BA. 
 
Segundo cláusula 5.1.1, o prazo para entrada em operação comercial da primeira 
unidade geradora seria de 15 meses consecutivos, e 21 meses para a última unidade, 
contados da data de assinatura do referido instrumento. Já a cláusula 5.1.3 prescreve que 
o prazo para emissão do termo de recebimento definitivo de cada aerogerador seria de 
24 meses contados da data de entrada em operação comercial de cada unidade de 
geração de energia por fonte eólica. 
 
O contrato foi aditado seis vezes, sendo relacionados todos os termos por meio dos 
quais foram promovidas alterações em suas condições, no quadro a seguir: 
 
Tabela 1: Aditivos ao Contrato de Fornecimento CTNI 90.2010.9080.00. 
 

Termo Aditivo Data Principais alterações 

90.2010.9080.01 28/12/2011 Prorrogação do prazo de vigência de 28/02/2015 para 30/11/2015, 
bem como do prazo para fornecimento, construção e montagem 
dos aerogeradores, incluindo ensaios, energização, início da 
operação comercial e recebimento provisório, de 15 para 21 meses 
consecutivos para a primeira unidade geradora, e de 21 para 27 
meses consecutivos para a última unidade. 

Alterações nas definições dos eventos de pagamento, com 
destaque para o evento 5.4, referente à inspeção das torres de 
concreto, no final de sua fabricação (R$ 27.000.000,00), pró-rata.   

90.2010.9080.02 22/06/2012 Prorrogação do prazo de vigência de 30/11/2015 para 30/03/2016, 
bem como do prazo para fornecimento, construção e montagem 
dos aerogeradores, incluindo ensaios, energização, início da 
operação comercial e recebimento provisório, de 21 para 25 meses 
consecutivos para a primeira unidade geradora, e de 27 para 31 
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meses consecutivos para a última unidade. 

90.2010.9080.03 28/11/2012 Alterou os montantes dos valores a serem pagos a cada empresa 
do Consórcio, de maneira que à IMPSA - WIND se configura o 
direito de perceber, ao final, o valor de R$ 540.000.000,00; à IM 
Terraplenagem o valor de R$ 40.546.623,10 e à DOIS A 
Engenharia o valor de R$ 51.485.119,95.  

O referido aditivo Ajustou o conteúdo da cláusula terceira – Do 
preço do Contrato Original para R$ 632.031.743,05. 

Promoveu também modificações na descrição dos eventos de 
pagamento correspondentes ao cronograma de desembolso às 
empresas IM Terraplenagem e Dois A Engenharia.  

90.2010.9080.04 11/04/2013 Acréscimo de valor de R$ 4.563.706,90, de modo que o Consórcio 
Ventos de Casa Nova, liderado pela IMPSA – WIND, passa a 
fazer jus ao montante de R$ 636.595.449,95. 

Alteração do cronograma de eventos de pagamento para reforço do 
orçamento de construção das bases, de responsabilidade da DOIS 
A Engenharia. 

90.2010.9080.05 12/07/2013 Alterações nos valores contratuais de R$ 8.485.189,90, passando o 
valor global do instrumento para R$ 645.080.639,85, consistindo 
na alteração qualitativa do concreto das bases pela DOIS A 
Engenharia e inclusão do item “Valas de média tensão e rede de 
fibras ópticas – pró-rata”, no escopo dos serviços de incumbência 
da IM Terraplenagem. 

90.2010.9080.06 27/09/2013 Formalização da intervenção da Chesf no Consórcio, no que se 
refere à normalização do fluxo de caixa, visando restabelecer o 
andamento normal das obras e o cumprimento dos prazos 
contratuais, tendo em vista o que dispõe o item I.5 – Das 
condições gerais do Contrato. 

Para o período de intervenção foram alocados recursos no 
montante de R$ 55.858.817,00, a serem remanejados da parcela 6 
(14% - Após finalização da montagem de equipamentos da central 
eólica). 

Fonte: Processo 90.2010.9080, para contratação do Consórcio responsável pela implantação do 
Parque Eólico de Casa Nova. 
 
Preliminarmente, é preciso destacar que a Ordem de Início de Serviços – OIS foi 
emitida pela Chesf em 02/04/2012, o que possibilitou reunir as condições para o início 
da instalação da fábrica de torres de concreto no local de implantação do 
empreendimento, e demais obras civis, em Casa Nova/BA. À época, conforme 
observação contida na CI DEAF nº 0400/2012, de 04/04/2012, cerca de 50% dos 
materiais já se encontravam fabricados e em processos de inspeção. 
 
Ressalte-se que, segundo teor do mesmo documento, um dos motivos do pleito de 
prorrogação dos prazos contratuais (aditivo 90.2010.9080.02) foi decorrente dos 
“entraves enfrentados na obtenção da licença de instalação (LI) e supressão da 
vegetação (ASV), as quais têm previsão de emissão para este mês de abril/2012.” 
 
Efetivamente, a instalação da fábrica de torres de concreto ocorreu em meados de junho 
de 2012, considerando registro na CI DEAF nº 790/2012, de 26/06/2012, por meio da 
qual pôde ser atestada a execução do evento para pagamento à contratada. 
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Em 19/10/2012 foi expedido Relatório de Diligenciamento nº 04/2012, após inspeção 
realizada no período de 15 a 17/10/2012, do qual é possível destacar as seguintes 
observações: 
 
“Atividades:  

• Vistoria no canteiro de obras, fábrica de torres, estradas de acessos, bases dos 
aerogeradores e ponto de captação de água; 

• Omissis; 
• Reunião de trabalho com o Engº Josenaldo (residente) para esclarecimentos de 

cláusulas contratuais. 
 
1 - Omissis. 
 
2 – A fábrica de torres que deveria estar em funcionamento à plena carga, desde 
agosto/2012, até a presente data não entrou em operação. 
 
(...) 
 
3 – Omissis. 
 
4 – Bases dos aerogeradores estão em atraso, em face dos problemas de pendências de 
projeto por parte da CHESF e DOIS A, as quais só foram sanadas na semana passada. 
 
A previsão dada pela DOIS A para a concretagem da primeira base é dia 08/11/2012. 
A CHESF está fazendo gestão junto à DOIS A para antecipar para o dia 26/10/2012. 
 
5 – Omissis.  
 
6 – Na reunião de planejamento e acompanhamento realizada entre a Chesf e o 
Consórcio foram apresentados diversos pontos relativos ao empreendimento, porém o 
único item abordado em que houve intervenção por parte da administração do contrato 
foi o atraso observado na fábrica de torres. 
 
A IMPSA colocou como marco inicial para a fabricação de torres, a data de 
26/10/2012, com dois turnos de 8 horas, com produção de segunda-feira a sábado. 
 
A administração do contrato solicitou justificativa formal da IMPSA pelo atraso no 
início da fabricação de torres, a qual estava prevista em cronograma para 
agosto/2012.  
 
Avaliação crítica do diligenciamento: 
Registramos que a IMPSA não está se empenhando adequadamente para a conclusão 
do item fábrica de torres. Além das pendências materiais que ainda não foram sanadas, 
até a presente data não houve mobilização de pessoal para as atividades de produção. 
 
Dessa forma, os fatos nos levam a crer que o marco inicial de fabricação de torres em 
26/10/2012, informado na reunião pela IMPSA, muito provavelmente não será atingido. 
 
Informes relevantes: 
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1 – O contrato tem um índice de realização/pagamento de 40,68%, correspondente a 
R$ 258.536.858,62 (duzentos e cinqüenta e oito milhões, quinhentos e trinta e seis mil, 
oitocentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e dois centavos); 
 
(...) 
 
Com mais esses eventos, chegaremos a um índice de realização de 41,86%. 
 
 
Conclusão: 
À luz da administração do contrato, entendemos que os riscos do empreendimento têm 
aumentado, uma vez que já temos 41,68% de realização econômica sem avanço físico 
compatível com esse montante. 
 
Desse modo, submetemos o presente relatório à avaliação superior quanto aos riscos 
que estamos enfrentando, tendo em vista que a IMPSA não vem correspondendo para a 
evolução do empreendimento no tocante à fábrica de torres, a qual já reflete 
comprometimento do prazo contratual. 
 
(...)” 
 
Ato contínuo, o Chefe da Divisão de Administração de Contratos de Fornecimento- 
DEAF expediu despacho, em 19/10/2012, dirigido ao Departamento de Administração 
de Contratos - DAC, de cujo texto é possível destacar o seguinte: 
 
“(...) 
 
Acompanhamos as preocupações da administração do contrato e estamos de acordo 
com a suspensão de novos pagamentos à IMPSA até que recebamos orientações 
superiores a esse respeito.” 
 
Em 13/11/2012, a IMPSA WIND enviou correspondência à Chesf a respeito do 
desempenho insatisfatório de sua subcontratada para fabricação das torres de concreto, 
qual seja, a empresa TEC (Torres Eólicas de Concreto), e das providências que 
pretendia tomar a respeito do gerenciamento de suas finanças, assinando prazo de 15 
dias para resolução definitiva da situação desfavorável, bem como se comprometendo a 
fornecer à Chesf Plano de Recuperação do Cronograma Contratual.    
 
Em sede de nova diligência, mediante inspeção física no empreendimento no período de 
05 a 06/02/2013, foi expedido Relatório de Diligenciamento nº 05/2013, de 07/02/2013, 
do qual é possível destacar as seguintes observações: 
 
“(...) 
 
Em 30/01/2013 foi emitido, por esta DEAF, o fax nº 44 notificando a IMPSA pelo 
início da contagem do prazo para aplicação de penalidades, uma vez que o primeiro 
aerogerador não foi entregue na data de 29/01/2013, conforme aditivo 02 ao contrato 
em referência, a saber, CTNI 90.2010.9080, e cláusula 9.1, que estabelece a multa de 
0,25% do valor do contrato por dia de atraso na entrega das primeiras e últimas 
unidades (o que equivale a R$ 1.588.691,79/dia); 
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A formação da torre é feita da seguinte forma: Serão 5 seções ou tramos. Os tramos 
são formados por conjuntos de dovelas (aduelas) da seguinte forma: 
 

 

 

Tramo 1º 2º 3º 4º 5º 

Quant. Aduelas 4 4 3 2 2 

 
 
Foi apresentado pela IMPSA que já se tinham 43 aduelas fabricadas, faltando 2 para 
completar 3 lotes (o que equivale a 3 torres), porém, a inspeção Chesf se posicionou 
quanto a esta fabricação, apresentando a seguinte tabela: 
 

Tramo/Lote 1 2 3 

1º 4(A) 2(B) 3 

2º 4 8 6 

3º 3 4 4 

4º 2 (B) 0 1 

5º 2 (B) 1 0 

(A) – 2 unidades reprovadas; 
(B) – 1 unidade reprovada. 

 
 
O motivo de reprovação foi devido a não observância da distância mínima ferragem 
estrutural x superfície da aduela: a ferragem de algumas aduelas está muito próxima 
da sua superfície. Por norma deve estar a no mínimo 20 mm. Para análise completa 
chegará um equipamento para ensaio não destrutivo. 
 
(...) 
 
Foi apresentado na reunião o percentual de 46% de avanço geral do 
empreendimento, contra 78% do previsto. 
 
Conclusões: 
(...) 
 
A primeira unidade não foi entregue no prazo e não houve explicação para o atraso; 
 
A inspeção identificou falhas no processo de fabricação de aduelas, tendo algumas 
unidades sido reprovadas; 
 
Utilizando mistura de lotes de aduelas, pode-se concluir que se tem o equivalente a uma 
torre pronta; 
 
(...) 
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Considerando a previsão de montagem estimada pela IMPSA, ou seja, 16 
aerogeradores prontos por mês a partir de abril, no final de agosto (previsto em 
contrato para entrega dos 120 aerogeradores), ter-se-á apenas 94 unidades montadas. 
Para que a IMPSA atenda ao prazo, a partir de abril a montagem deve se situar em 5 
unidades geradoras por semana (106 unidades/22 semanas). Com a produção em abril 
em 16 unidades, restariam 90 aerogeradores para serem montados em 17 semanas, o 
que equivale a 5,3 unidades por semana. Portanto, qualquer valor de produção menor 
do que esta estimativa, comprometerá a entrega do empreendimento no prazo. Para 
esta produção, os fatores a considerar são: qualificação de pessoal, operação de 
caldeira, liberação pela inspeção, aquisição de materiais (brita, areia, cimento, outros 
insumos), transporte, condições ambientais, etc. (grifos nossos) 
 
Em 06/03/2013, por meio de comunicação formal, a empresa IMPSA alegou em sua 
defesa, na tentativa de afastar a aplicação da referida penalidade pecuniária, que a 
operação comercial de qualquer dos aerogeradores não poderia ocorrer, já que a linha de 
transmissão Sobradinho - Casa Nova ainda não se encontrava concluída. 
 
Imperioso recordar as informações consignadas no Relatório de Monitoramento do 
Empreendimento, de novembro de 2013, no sentido de paralisação da obra da Linha de 
Transmissão Sobradinho – Casa Nova desde 30/09/2013, em função de embargos 
existentes à liberação fundiária da faixa de servidão (23 glebas pendentes).  
 
A empresa ainda utilizou, em sua argumentação, o fato de que a Chesf, por diversas 
vezes, deu a emissão da licença de instalação como certa para a IMPSA – WIND 
POWER, ressaltando que a referida LI somente havia sido obtida pela contratante em 
18/05/2012, o que permitiu a tardia mobilização para o canteiro de obras de Casa 
Nova/BA. 
 
A propósito, na Correspondência Interna CI SPG nº 008/2013, de 27/06/2013, no que se 
refere à análise do pleito da contratada, no sentido de rever a estruturação dos eventos 
de pagamento, no item 2.2 – “A questão da fabricação das torres”, a Chesf fez menção, 
na narrativa da IMPSA – WIND, do que segue: 
 
“(...) 
 
Por outro lado, de acordo com a narrativa da contratada, existem R$ 22.995.479,01 em 
termos de custos mensais acumulados da mesma e parte deles não pagos, devido à 
quantidade de peças produzidas/montadas e não liberadas. Também será necessário, 
segundo narra a contratada, a partir do mês de junho de 2013, o desembolso de R$ 
19.700.000,00 mensal estimado para manutenção da produção plena. Em 
contrapartida, a mesma recebeu da Chesf apenas uma só parcela, no valor de R$ 
27.000.000,00, fato ocorrido em agosto de 2012, pelo item de pagamento contratual 
“início de mobilização da fábrica de torres”.  
 
Desde o início da produção, em 29/11/2012, já foram produzidas 78 aduelas (peças que 
integram as torres, sendo que cada torre composta de 15 aduelas), porém até o 
momento nenhuma foi objeto de medição e pagamento, por conta do entendimento da 
Chesf sobre o item 11 do Contrato CTNI-90.2010.9080 (caracterização de fim de 
inspeção técnica). O detalhamento destes desembolsos está no Anexo 4.” (sic) 
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No que se refere aos questionamentos efetuados por meio da Solicitação de Auditoria 
201317622/02, por meio da CI SPG nº 13/2014, de 01/04/2013, foram prestados 
esclarecimentos e fornecidas informações e documentos a respeito do seguinte: 
 
“a) Disponibilizar ata de reunião em que a IMPSA teria se comprometido com o início 
da fabricação das torres ainda em 26/10/2012, segundo informações do Relatório de 
Diligenciamento nº 04 (Chesf), de 19/10/2012; 
 
Esclarecemos que esse assunto foi tratado em reunião mensal de coordenação, fato este 
abordado no Relatório de Diligenciamento mencionado. Anexamos Ata de Reunião de 
Coordenação, do mês de outubro de 2012, Ata – C&C – M.05.2012, onde na página 3, 
linha 3, o Consórcio confirma o início da produção de dovelas (aduelas) na primeira 
semana de novembro de 2012 (anexo 17).” 
 
b) Disponibilizar o Plano de Recuperação do Cronograma, conforme compromisso 
firmado pela IMPSA-WIND em 13/11/2012, em correspondência dirigida à Chesf; 
 
“Disponibilizamos a documentação numerada como anexo 15.” 
 
c) Informar os motivos pelos quais a Chesf não efetuou as medições dos quantitativos 
parciais de aduelas produzidas desde 29/11/2012 (cada torre correspondendo a 15 
aduelas), nem mesmo aquelas consideradas aprovadas no Relatório de Diligenciamento 
nº 04/2013, de 07/02/2013. 
 
“Esclarecemos que o contrato não prevê medição de aduelas isoladas. Prevê a medição 
de torre concluída e completa (torre montada). Apresentamos informações adicionais 
no item 3b.” 
 
Diante do que foi colocado anteriormente, é possível tecer as seguintes considerações: 
 
A Entidade informou, por tudo o que foi exposto, que a deficiência de fluxo de caixa da 
empresa TEC não poderia ser sanada com a mera mudança na lógica de faturamento a 
partir da medição de aduelas produzidas e liberadas, como havia sido pleiteado pela 
mesma. 
 
Ademais, a montagem de torres, incluindo para esse desiderato a disponibilização dos 
guindastes, são fatores cruciais para que se possa alcançar o objetivo dos aerogeradores 
montados e aptos a converter energia eólica em elétrica, razão de ser da central de Casa 
Nova e dos vultosos investimentos empreendidos pela Chesf. 

  
##/Fato## 

2.1.1.23 INFORMAÇÃO 

 
Resultados do procedimento de intervenção no Consórcio "Ventos de Casa Nova" 
insuficientes para manter o ritmo de implantação do empreendimento de geração 
eólica. 
 
Fato 

 
No âmbito da execução do Contrato CTNI 90.2010.9080.00, no que se refere ao escopo 
dos serviços de responsabilidade da IMPSA-WIND, líder do Consórcio “Ventos de 
Casa Nova”, tendo em vista a implantação do Parque de Geração Eólica de Casa Nova, 
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verificou-se que a situação de descumprimento do cronograma gerou para a Chesf 
preocupação que ensejou a intervenção no empreendimento, considerando o disposto no 
item I.5 do Contrato, a seguir transcrito: 
 
“I. Dos direitos da Chesf. 
 
São assegurados à Chesf os seguintes direitos: 
 
I.1. Omissis. 
I.2. Omissis. 
I.3. Omissis. 
I.4. Omissis. 
I.5. Intervir em qualquer fase dos serviços, de forma direta ou através de terceiros, 
para suprir eventuais deficiências técnicas ou financeiras do CONTRATADO, de forma 
a ficarem assegurados o normal andamento das obras e o cumprimento dos prazos 
contratuais. 
 
Na Correspondência Externa CE DEAF nº 199/2013, de 06/09/2013, a Chesf notificou a 
empresa IMPSA-WIND POWER, com base em documento emitido pelo engenheiro 
residente na obra, no sentido de que fossem apresentados documentos e informações, 
com destaque para o seguinte: 
 
“(...) 
 
1. Demonstrativo da situação financeira do Consórcio, indicando quais medidas que 
foram, estão sendo ou serão realizadas para normalizar o fluxo de Caixa. 
 
2. Demonstrativo dos recursos necessários para a produção de aduelas, apenas os 
insumos cujos pagamentos estão sendo comprometidos, e que representam valores mais 
significativos para a normalização da produção – aço, cimento, agregados e aditivos, 
para concreto, combustível, insertos, internos, cordoalha de protensão, materiais para 
acabamento e montagem de torres. 
 
3. Omissis. 
 
4. Plano de recuperação de avanço de obra, considerando-se a plena capacidade de 
produção da fábrica, o fornecimento de equipamentos e componentes, a montagem e o 
comissionamento dos aerogeradores. 
 
5. Contrato entre a IMPSA e a empresa TEC, subfornecedora responsável pela 
fabricação de torres de concreto.” 
  
No Relatório de Não-Conformidade de autoria do engenheiro residente, anexo à 
sobredita correspondência, são destacadas as inúmeras gestões efetuadas junto à 
empresa IMPSA-WIND, no sentido de retomar o ritmo da produção de aduelas, o que, 
entretanto, não foi suficiente para mudança dessa situação desfavorável no que se refere 
ao cumprimento do cronograma da obra. 
 
Como conseqüências imediatas para o empreendimento, apontadas no relatório em 
epígrafe, estão “a baixíssima produção de aduelas”, com relação à qual o profissional 
frisou que até 30/08/2013 haviam sido produzidas apenas 167 aduelas, o correspondente 
a 11 torres de concreto, ao tempo em que a meta seria de conclusão das 120 torres até 
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junho de 2013; as restrições ao fornecimento de insumos da produção; e o 
descumprimento do prazo para entrega do primeiro aerogerador. 
 
No médio prazo, o profissional ressaltou como conseqüências a inadimplência 
acentuada do Consórcio frente aos fornecedores de insumos de fabricação de torres, 
queda de produtividade da fábrica e risco de paralisação total da produção de torres. 
 
Ao final do documento técnico, o engenheiro opinou no sentido de que, “confirmada 
nossa suspeita de deficiência financeira, avaliamos que se deve interagir com a área 
financeira para verificar a melhor forma de intervenção, a vista das circunstâncias 
vigentes. Após, que seja emitido o competente aditivo contratual.” 
 
Nesse diapasão, o Consórcio “Ventos de Casa Nova” expediu Carta com a 
documentação solicitada em 08/09/2013, ressaltando, no que se refere à “temporária 
situação financeira da WPE”, que a empresa estaria sofrendo, em virtude de decisão 
judicial envolvendo uma de suas controladas, retenção de mais de 300 milhões de reais, 
fato impeditivo para o cumprimento de suas obrigações.  
 
No ensejo, o Consórcio apresentou razões que supostamente estariam motivando o 
desequilíbrio em seu fluxo de Caixa, a exemplo da estruturação dos eventos de 
pagamento do Contrato, o qual prevê 30% quando das etapas finais do projeto, a saber, 
torres e equipamentos montados e sua posta em marcha, sendo que parte desse 
percentual estaria vinculada à entrada em operação do sistema de transmissão pela 
contratante. 
 
No Contrato CTNI 90.2010.9080.00, no item 7.1 da cláusula sétima, encontram-se 
definidos os seguintes eventos de pagamento, para a WIND POWER: 
 
Tabela 2: Quadro de Eventos de pagamento do contrato de fornecimento. 
 

Descrição do evento Percentual (%) Valor (R$) 

Aprovação do projeto básico 5,00 27.000.000,00 

Aprovação do projeto executivo 15,00 81.000.000,00 

Início do empilhamento das chapas do estator pró-rata 20,00 108.000.000,00 

Teste em fábrica do gerador pró-rata 30,00 162.000.000,00 

Finalização da montagem dos equipamentos na central eólica 
pró-rata  

14,00 75.600.000,00 

Pré-comissionamento pró-rata 8,50 45.900.000,00 

Termo de recebimento provisório da central 7,50 40.500.000,00 

Total IMPSA 100,00 540.000.000,00 

Fonte: Processo 90.2010.9080, para contratação do Consórcio responsável pela implantação do 
Parque Eólico de Casa Nova. 
 
Considerando as informações do relatório de diligenciamento nº 04/2012, de 
19/10/2012, a respeito da execução financeira do Contrato em tela, correspondente a 
“um índice de realização/pagamento de 40,68%, correspondente a R$ 258.536.858,62”, 
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é provável que nenhum dos valores correspondentes aos três últimos eventos tenha sido 
desembolsado.  
 
Assim sendo, foi formalizado o sexto aditivo contratual, em 27/09/2013, de maneira a 
viabilizar a intervenção no Consórcio, pelo prazo de 90 dias, consistindo basicamente 
no gerenciamento das autorizações de pagamento a fornecedores, de faturas vencidas 
e/ou vincendas. 
 
Para tal desiderato foram alocados recursos no montante de R$ 55.858.817,00 
(cinqüenta e cinco milhões, oitocentos e cinqüenta e oito mil e oitocentos e dezessete 
reais), a serem remanejados da parcela 6 (14% - Após finalização da montagem de 
equipamentos da central eólica). 
 
Na pasta de administração nº 1/4 do Contrato CTNI 90.2010.9080.00, foi verificada a 
existência da documentação de pagamento dos borderôs ao longo do procedimento de 
intervenção no fluxo financeiro do Consórcio, sendo possível visualizar, em síntese, os 
valores objeto de desembolso pela Chesf, no quadro a seguir: 
 
Tabela 3: Relação de borderôs de pagamento no processo de intervenção. 
 
Borderô Data de 

apresentação 
Valor total 

(R$) 
Principais credores CNPJ Valor (R$) 

001/2013 27/09/2013 1.731.895,77 

Construsel Construções e 
Serviços Ltda. 

02.350.293/0001-62 643.611,19 

Juruel Plásticos Indústria e 
Comércio Ltda. 

08.357.463/0001-17 155.021,70 

LOKISIM Serviços Ltda. 17.844.698/0001-24 173.100,00 

002/2013 03/10/2013 2.911.896,90 
Torres Eólicas de Concreto 
e Participações S.A. 

11.812.558/0004-30 2.911.896,90 

003/2013 11/10/2013 7.361.216,93 

Torres Eólicas de Concreto 
e Participações S.A. 

11.812.558/0004-30 2.911.896,90 

Construsel Construções e 
Serviços Ltda. 

02.350.293/0001-62 602.073,62 

Traçado Construções e 
Serviços 

00.472.805/0005-61 636.504,81 

GERDAU Comercial de 
Aços S.A. 

07.358.761/0005-92 2.378.618,73 

004A/2013 18/10/2013 1.621.324,42 

Construsel Construções e 
Serviços Ltda. 

02.350.293/0001-62 674.021,13 

ARCELORMITTAL Brasil 
S.A. 

17.469.701/0138-21 488.966,04 

MARE Cimento Ltda. 05.659.785/0037-33 150.898,86 

004B/2013 25/10/2013 1.929.996,38 

Jordan Montagens 
Industriais Ltda. 

11.173.620/0001-49 364.000,00 

CODEQUIP – Locação de 11.696.905/0001-64 646.065,00 
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bens móveis Ltda. 

005A/2013 06/11/2013 3.592.998,64 
Torres Eólicas de Concreto 
e Participações S.A. 

11.812.558/0004-30 2.911.896,90 

006/2013 12/11/2013 5.114.147,52 

ARCELORMITTAL Brasil 
S.A. 

17.469.701/0138-21 1.036.264,83 

Construsel Construções e 
Serviços Ltda. 

02.350.293/0001-62 917.689,37 

Torres Eólicas de Concreto 
e Participações S.A. 

11.812.558/0004-30 1.455.948,45 

007/2013 22/11/2013 6.152.855,69 

Torres Eólicas de Concreto 
e Participações S.A. 

11.812.558/0004-30 1.455.948,45 

Construsel Construções e 
Serviços Ltda. 

02.350.293/0001-62 805.750,43 

JEA Indústria Metalúrgica 
Ltda.  

56.636.376/0001-41 1.988.467,22 

008/2013 03/12/2013 3.160.144,85 

Torres Eólicas de Concreto 
e Participações S.A. 

11.812.558/0004-30 1.455.948,45 

GERDAU Aços Longos 
S.A. 

07.358.761/0001-69 420.076,77 

SPERIAN Productos de 
Segurança 

60.481.231/0001-96 314.023,51 

009/2013 06/12/2013 3.935.359,61 

Construsel Construções e 
Serviços Ltda. 

02.350.293/0001-62 1.049.696,44 

JEA Indústria Metalúrgica 
Ltda.  

56.636.376/0001-41 543.267,17 

Máquinas Piratininga 
Indústria e Comércio Ltda. 

04.813.535/0001-32 821.487,65 

010/2013 12/12/2013 4.661.080,38 

ARCELORMITTAL Brasil 
S.A. 

17.469.701/0138-21 992.737,45 

Torres Eólicas de Concreto 
e Participações S.A. 

11.812.558/0004-30 1.455.948,45 

JEA Indústria Metalúrgica 
Ltda.  

56.636.376/0001-41 676.895,40 

011/2013 19/12/2013 5.883.452,20 

Torres Eólicas de Concreto 
e Participações S.A. 

11.812.558/0004-30 1.455.948,45 

Construsel Construções e 
Serviços Ltda. 

02.350.293/0001-62 741.422,42 

ARCELORMITTAL Brasil 
S.A. 

17.469.701/0138-21 1.323.274,41 

012/2013 13/01/2014 3.637.737,32 
GERDAU Aços Longos 
S.A. 

07.358.761/0001-69 2.584.475,21 
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ITW Chemical Products 
Ltda. 

03.102.205/0001-76 543.312,00 

Total (R$) 51.694.106,61    

Fonte: Processo 90.2010.9080, para contratação do Consórcio responsável pela implantação do 
Parque Eólico de Casa Nova. 
 
Verifica-se que o valor desembolsado no âmbito do período de intervenção foi de R$ 
51.694.106,61, o que representa 92,54% do total alocado para essa finalidade. 
 
O texto padrão de encaminhamento da documentação referente a cada borderô, a 
exemplo da Carta de 30/09/2013, referente ao primeiro lote de pagamentos efetuados 
com autorização do interventor, é o seguinte: 
 
“Em atendimento ao que estabelece o aditivo contratual número 06 do Contrato CTNI 
90.2010.9080, estamos apresentando em anexo a documentação necessária para que se 
faça o pagamento direto de fornecedores e sub-fornecedores da WIND POWER 
ENERGIA S.A. (WPE), referente ao primeiro borderô apresentado, no valor de R$ 
1.731.895,77 (um milhão, setecentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa e cinco 
reais e setenta e sete centavos). 
 
Na oportunidade informamos que todos os itens que estamos apresentando foram 
objeto de análise e conferência documental e rastreabilidade de sua aplicação, estando 
as evidências probatórias sob nosso arquivo em nosso escritório de campo em Casa 
Nova.” 
 
Para cada credor segue, anexo à documentação enviada, termo de cessão de crédito, no 
qual se encontram discriminadas faturas ou notas fiscais a serem quitadas com o 
depósito do montante especificado. Destaque-se, dentre os documentos que devem ser 
enviados com os borderôs, o Plano de Recuperação de avanço atualizado. 
 
Em 13/12/2013, o Consórcio solicitou que as condições da intervenção, formalizadas 
por meio do aditivo nº 90.2010.9080.06, permanecessem por mais 90 dias, tendo sido 
informado sobre a contratação de reforços de mão de obra para a TEC (Torres Eólicas 
de Concreto), bem como a iminente chegada de mais guindastes para a montagem das 
estruturas. A propósito, nas pastas de administração do referido Contrato não consta 
qualquer documentação que comprove que esse pleito de prorrogação da intervenção 
tenha sido de fato objeto de anuência da Chesf.  
 
Ao contrário, há evidências da pretensão da Chesf no que se refere à imputação de 
multa, no valor máximo de 10% do montante global do instrumento, considerando o 
teor do FAC-SIMILE nº 20/2014, de 19/02/2014, comunicando à WIND POWER 
ENERGIA S/A da emissão de Aviso de Lançamento – AVL no valor de R$ 
63.547.671,75, conforme cláusula 9.1 e aditivo 90.2010.9080.02, nos seguintes termos: 
 
Tabela 04: Detalhes da AVL para imputação de multa e que dá ensejo à rescisão 
contratual. 
 

Evento 
Contratual: 

Data de 
Entrega do 1º 

Valor nominal 
do Contrato 

para aplicação 
da penalidade 

Data de 
referência para 

a multa 

Dias de atraso Percentual 
Multa – 10% 

Valor Multa 



 

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

188 

Aerogerador (R$) 

29/01/2013 635.476.717,50 29/01/2013 386 10 63.547.671,75 

Total da multa 63.547.671,75 

Fonte: Processo 90.2010.9080, para contratação do Consórcio responsável pela implantação do 
Parque Eólico de Casa Nova. 
 
Da leitura da cláusula nona, no item 9.1, verifica-se que a multa diária, no que se refere 
ao atraso na entrega da primeira ou da última unidade geradora, é de 0,25% do valor 
global do Contrato. Ora, considerando o limite máximo de valor para a penalidade 
pecuniária de 10%, consoante dispositivo do item 9.5 do mesmo instrumento, tem-se 
que seriam necessários 40 dias de atraso na entrega da primeira unidade geradora para 
que se atingisse o valor máximo da penalidade pecuniária que poderia ser imposta à 
empresa líder do Consórcio.  
 
Lembre-se que, no Aditivo nº 90.2010.9080.02, de 22/06/2012, foi prorrogado o prazo 
de vigência de 30/11/2015 para 30/03/2016, bem como o prazo para fornecimento, 
construção e montagem dos aerogeradores, incluindo ensaios, energização, início da 
operação comercial e recebimento provisório, de 21 para 25 meses consecutivos para a 
primeira unidade geradora, e de 27 para 31 meses consecutivos para a última unidade, 
contados da assinatura do Termo Contratual (29/12/2010). Importante perceber que o 
atraso na entrega da primeira unidade geradora montada foi superior a um ano, tendo 
por marco referencial a data de assinatura do contrato. 
 
Em resposta ao que fora questionado por meio da Solicitação de Auditoria nº 
201317622/02, a Entidade apresentou os seguintes documentos e informações: 
 
 - CI SPG nº 13/2014, de 01/04/2014, da Superintendência de Geração: 
 
a) Disponibilizar os Planos de Recuperação de Avanço da Obra, atualizados até 
setembro e até dezembro de 2013; 
 
Disponibilizamos a documentação numerada como anexos  de 1 a 13. Esclarecemos que antes mesmo de 
se sequenciar o primeiro “Plano de Recuperação de Avanço”, emitido em 11.10.2013, o assunto foi 
tratado nas Reuniões Semanais de Monitoramento, conforme exemplificado nas atas das reuniões 
havidas em 09.10 e 17.10 (anexos 12 e 13).  

 
b) Considerando as observações sobre produtividade da fábrica de torres de concreto, 
constantes do Relatório de Diligenciamento nº 004/2012, de 19/10/2012, esclarecer os 
motivos pelos quais a Chesf não buscou investigar as razões de ordem financeira que 
poderiam estar motivando a baixa produção de aduelas, e de modo a efetuar 
modificações no evento de pagamento correspondente a “Finalização da montagem 
de equipamentos na central eólica pró-rata – 14%”, tendo em vista melhorar o fluxo 
financeiro de Caixa da empresa; 
 
Até maio de 2013, sempre que a fiscalização da Chesf cobrava justificativas e medidas do Consórcio 
para recuperação do avanço de produção da fábrica de torres, obtinha como resposta que medidas de 
ajustes internos à fabrica estavam em curso, culminando com a assinatura de um aditivo contratual entre 
a WPE e a sua subcontratada, a TEC – Torres de Concreto Ltda., em que foram estabelecidos termos e 
condições que permitiriam à WPE assumir o pagamento direto de fornecedores, participar de processos 
de gestão da fábrica, e, em caso limite, assumir plenamente a operacionalização da fábrica. 
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Ocorre que este aditivo mostrou-se ineficaz, na medida em que a WPE, sob o peso de 
encargos financeiros até então desconhecidos da Chesf, não conseguiu cumprir com os 
termos e condições do mesmo. Só então puderam ser realizadas diligências pela Chesf 
que verificaram que aquela empresa estava passando por aguda crise financeira, que 
poderia ser sanada quando recebesse créditos resultantes da venda de energia, o que 
motivou a realização da intervenção financeira no contrato. 
 
Com relação a uma mudança no fluxo de caixa, que seria propiciada por uma eventual modificação em 
eventos de pagamentos, informamos que tal pretensão foi objeto de análise multidisciplinar na Chesf, 
porém entendida como não viável, pois poderia ser interpretada como um fato de antecipação de 
pagamento de evento contratual.  

 
c) Informar sobre as conclusões e resultados obtidos após os procedimentos 
implantados no período de intervenção no Consórcio “Ventos de Casa Nova”, 
considerando a necessidade de recuperação do ritmo de produção de aduelas, bem 
como levando em conta a iminência da imposição de penalidade pecuniária no valor 
de 10% do montante global do contrato, disponibilizando relatório a respeito, caso 
existir; 
 
Como resultados foram mobilizados 5 (cinco) sets de pás, permitindo a montagem de 
igual número de aerogeradores; foi mobilizado um set de guindastes, composto de um 
AC-200 e um AC-500; todas as dívidas referentes a tributos e com os fornecedores de 
insumos da fábrica de torres foram quitados, permitindo a regularização do fluxo de 
insumos para a fábrica; houve a plena mobilização da equipe de fábrica, porém não 
todo o pessoal para montagem das aduelas em campo; houve a formação de estoque de 
matérias primas, algumas podendo cobrir toda a produção requerida até o final da 
obra; em termos de produção de aduelas, observou-se a seguinte evolução – 
setembro/13: 02 unidades;  outubro/13: 89 unidades; novembro/13: 114 unidades; 
dezembro/13: 90 unidades (comprometido por folgas de campo, principalmente no 
período das festividades natalinas); como reflexo na montagem final de aerogeradores, 
observou-se a conclusão de 03 unidades em outubro e mais 03 em novembro.  
Concluímos que a intervenção foi exitosa, na medida em que impediu o colapso da fábrica, que 
certamente ocorreria já na primeira semana de outubro, se ela não tivesse ocorrido. Também apresentou 
resultados na melhoria de processos, estrutura produtiva, mobilização de mão de obra, ativos e de 
insumos, que se traduziu em um avanço global da obra, principalmente no que se refere aos resultados 
da fábrica de torres. 

 
d) Informar sobre a análise da Chesf a respeito do pleito de prorrogação da 
intervenção no Consórcio, por mais 90 dias; 
 
Ponderamos que a intervenção, nos termos e condições estabelecidos no item I.5 do 
contrato CTN-I-90.2010.9080, é uma prerrogativa da Chesf, um direito contratual, 
visando suprir transitória restrição técnica ou financeira do contratado. Assim, apenas 
se for entendido pela Chesf que a prorrogação da intervenção é o melhor para os 
interesses da Companhia e, por conseguinte, da administração pública, ela será 
realizada. Não como uma concessão a um pleito do contratado, mas como um caminho 
mais seguro e adequado a trilhar. 
 

Registrando que a intervenção foi estruturada como parte de um processo de ação 
conjunta entre a Chesf, a WPE e a sua subcontratada TEC, em que cada parte deveria 
cumprir papéis bem definidos, foi observado ao término da intervenção que a Chesf 
cumpriu integralmente a sua parte, porém a WPE e a TEC só em parte cumpriram o 
que lhes cabia, principalmente no que se refere à mobilização até o site de guindastes, 
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pás e materiais produzidos no exterior. Também apresentou descompasso no reforço 
das equipes da fábrica de torres e da estrutura de produção, e não efetuou o aporte de 
recursos financeiros que garantissem a sustentabilidade da estabilização do avanço das 
ações, direcionando para a conclusão de todo o parque eólico. 
 

Diante destes fatos, foi estabelecida pela Chesf a exigência de que a WPE atendesse a 
todos estes requisitos, após o que decidirá da conveniência e segurança de se 
prorrogar o processo de intervenção financeira no contrato. Vide CE SPG 003/2014 
(anexo 16). 
 
h) informar quais os critérios utilizados pelo interventor para assegurar a efetiva 
realização dos serviços constantes das notas fiscais relacionadas nos diversos 
borderôs, de forma a efetuar os pagamentos com base na convicção de que de fato os 
credores têm direito ao recebimento daqueles valores. 
 
Foram adotadas as seguintes medidas pelo interventor: 
 
Estabelecimento de um “Manual de Gestão da Intervenção”, no qual estão 
estabelecidos todos os procedimentos para operacionalização da intervenção. (Anexo 
14). 
 
Como parte destes procedimentos, foi estabelecida a realização de uma Reunião 
Semanal de Monitoramento da Intervenção, onde eram tratados todos os aspectos 
considerados, no referido processo, inclusive avaliação das medidas de gestão em 
curso, melhorias nas estruturas de produção, acabamento e reparo das aduelas, 
evolução do estoque de materiais de consumo, aumento da mão de obra operacional da 
fábrica, aumento de produção, acabamento e montagem de aduelas. 
 
 
Outro fator determinante de controle, também prevista no Manual referido, foi que a 
liberação dos borderôs seria condicionada a uma vistoria feita pela fiscalização da 
Chesf, para comprovação que os materiais estavam no site e que os serviços tinham 
sido de fato executados – neste caso, por meio de evidências como atestados de 
realização de serviços, laudos técnicos resultantes de trabalhos realizados, avanço de 
montagem que só poderia ser feito se determinado serviço fosse prestado (por exemplo, 
concretagem das aduelas). 
 
 - CI SSU nº 13/2014, de 01/04/2014, da Superintendência de Suprimentos: 
 
“e) Justificar a adoção de medidas administrativas para formalização da imposição 
da penalidade somente em 2014, considerando que desde o Relatório de 
Diligenciamento nº 05/2012, de 07/02/2013, já havia informações sobre a necessidade 
de notificação à empresa nesse sentido; 
 
Por decisão empresarial, face às graves dificuldades enfrentadas pela WPE (IMPSA) 
com seu fluxo de caixa, a aplicação da penalidade não ocorreu em abril/2013. Após 
avaliação da situação do empreendimento, concluiu-se que a aplicação da multa, à 
época, levaria à paralisação definitiva da obra, o que causaria grandes prejuízos à 
Chesf. 
 
f) Informar sobre a efetiva emissão do Aviso de Lançamento - AVL a que se refere o 
FAC SIMILE nº 20/2014, no valor de R$ 63.547.671,75, apresentando documentação 
comprobatória; 
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O Aviso de Lançamento ainda não foi emitido, uma vez que a WPE (IMPSA), quando 
notificada, apresentou defesa prévia, dentro do prazo estabelecido. A contestação 
apresentada pela contratada está sendo analisada pela CHESF, para pronunciamento 
final quanto à penalidade. 
 
g) Informar sobre o eventual recebimento, pela Chesf, de defesa administrativa por 
parte do Consórcio, no que se refere à pretensão de aplicação da penalidade 
pecuniária da alínea “d”. 
 
A contestação apresentada pela Contratada está sendo analisada pela Chesf, para 
pronunciamento final quanto à penalidade.” 
 
No que se refere às justificativas apresentadas, temos a considerar o seguinte: 
 
 - Quanto ao procedimento de intervenção, o fato de a WPE e a TEC não terem 
cumprido o que lhes cabia no acordo formalizado por meio do Sexto Termo Aditivo ao 
Contrato CTNI 90.2010.9080.00 conduz à conclusão diferente da que fora colocada nas 
justificativas, pois o mesmo não atingiu o objetivo de manter o crescimento da produção 
para efeito de cumprimento dos prazos contratuais. 
 
Ao longo do interstício de 90 dias, como alegado pela Chesf, foi possível a quitação de 
dívidas com fornecedores de insumos e, assim, possibilitar a formação de estoques de 
matérias primas, bem como a retomada da produção, evitando que a fábrica entrasse em 
total colapso.  
 
Problemas como a ausência de mobilização de equipamentos para o canteiro de obras, e 
falta de aporte de recursos financeiros que não aqueles previstos em Contrato para 
remuneração dos eventos de pagamento, levam a crer que novo procedimento de 
intervenção não seja instrumento capaz de sanar as pendências relativas ao desempenho 
insatisfatório da empresa na gestão financeira e operacional do empreendimento. 
 
Interessante lembrar que, somados todos os valores das notas fiscais e faturas de 
serviços e compras, constantes dos borderôs de pagamento, os desembolsos no período 
da intervenção totalizaram R$ 51.694.106,61, o que corresponde a 92,54% do montante 
de recursos remanejados da parcela 6 (14% - Após finalização da montagem de 
equipamentos da central eólica) do Contrato em tela. 
 
A defesa prévia, segundo as alegações da Chesf, está sendo analisada, após o que, se as 
razões apresentadas não forem consideradas satisfatórias, e não houver perspectivas de a 
TEC e a WPE atenderem ao que foi imposto pela Companhia, não haverá mais razão 
para abstenção na aplicação da penalidade pecuniária no valor de 10% do Termo 
Contratual e, consequentemente, na manutenção do liame jurídico entre a Chesf e o 
Consórcio Ventos de Casa Nova. 
 
Evidentemente, devem ser avaliadas as alternativas técnicas e gerenciais existentes para 
promover a continuidade das obras, sobretudo da montagem dos aerogeradores, de 
modo que uma possível rescisão não venha a gerar lacunas no cumprimento dos 
cronogramas fixados nos planos de recuperação. 
  
##/Fato## 

2.1.1.24 CONSTATAÇÃO 
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Atrasos na aprovação dos projetos da Subestação Casa Nova, associada à Linha de 
Transmissão Sobradinho - Casa Nova. 
 
Fato 

 
Procedeu-se à análise dos documentos acostados às pastas de administração do Contrato 
CTNI 90.2010.9160.00, celebrado em 30/12/2010, no valor original de R$ 
27.724.900,00, compreendendo o fornecimento de materiais e equipamentos, bem como 
sua montagem no pátio, obras civis e elaboração dos respectivos projetos executivos, 
tendo em vista a implantação da Subestação Casa Nova, associada à Linha de 
Transmissão Sobradinho – Casa Nova, bem como instalação do Sistema SAGE na 
Subestação Sobradinho, empreendimentos associados à Central Geradora Eólica de 
Casa Nova/BA, objeto do Leilão de Fontes Alternativas de Energia nº 007/2010 da 
ANEEL. 
 
Do exame das peças constantes das pastas de administração do referido Contrato, foi 
possível observar reiterados atrasos na análise e aprovação dos desenhos dos projetos 
arquitetônico, civil, elétrico e eletromecânico, o que de imediato já proporciona 
dificuldades para o início da fabricação de equipamentos e para o início de obras 
estruturais, com prejuízos para o cronograma planejado para a implantação dos 
empreendimentos. 
 
Importante lembrar que a Subestação de Casa Nova teve sua Licença de Implantação 
publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia em 22/07/2012, juntamente com a 
Autorização para Supressão da Vegetação – ASV, o que deixou a Chesf em condições 
para emissão da Ordem de Início de Serviços – OIS para o início das obras civis, dentre 
as quais a terraplenagem. 
 
Obviamente, tal data para emissão da Licença Unificada – LU, a qual compreende os 
efeitos tanto da Licença Ambiental Prévia quanto da Licença de Instalação, não era 
aquela pretendida pelo cronograma inicialmente traçado no Contrato, segundo o qual a 
mobilização para as obras deveria ocorrer até o final do sétimo mês de execução do 
CTNI 90.2010.9160.00. 
 
Desde a reunião inicial do projeto, realizada em 14/03/2011, a empresa ABB já efetuava 
a cobrança das previsões para emissão das licenças por meio das quais seria possível 
proceder aos trabalhos de sondagem, testes de permeabilidade e estudos 
planialtimétricos, a serem realizados “in loco”. 
 
Em que pese os atrasos proporcionados pela demora na expedição das licenças, outros 
projetos executivos e desenhos puderam ser iniciados, como aqueles relacionados com 
os aspectos eletromecânicos da subestação. Entretanto, a etapa de aprovação desses 
desenhos apresentou-se excessivamente lenta, em face da qualidade dos trabalhos de 
elaboração dessas peças de projeto, por parte da contratada. 
 
A título de exemplo, pode ser mencionada a CE-DEPS nº 183/2011, de 13/05/2011, 
uma das primeiras a prestarem informações sobre os resultados das análises dos 
desenhos de fabricação do transformador monofásico 230-34,5KV, de 60 MVA, 
apresentados pela ABB à Chesf. Nesse documento, há evidências da devolução de 
diversas peças técnicas com ressalvas, conforme reprodução parcial a seguir: 
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“Acusamos o recebimento de vossa correspondência e externamos nesta os nossos 
comentários:  
 
1. Omissis. 
 
2. Desenho nº 1ZXX460010-A8189 – Dimensões Externas – folha ½, consideramos o 
mesmo “Devolvido com ressalvas”: 
2.1. Indicar detalhe do aterramento do para-raios 230 KV; 
2.2. Indicar em qual das duas vigas do transformador o mesmo pode ser apoiado na 
base; 
2.3. Indicar o sentido e direção do fluxo de ar dos ventiladores; 
2.4. Indicar detalhe de fixação da parte ativa ao tanque do transformador; 
 
3. Omissis. 
 
4. Desenho nº 1ZXY032164-A8189 – Bucha AT, consideramos o mesmo: “Devolvido 
com ressalvas”: 
4.1. Indicar tensão suportável de impulso atmosférico – onda cortada; 
4.2. Indicar tensão de início e extinção de corona visual; 
4.3. Indicar nível máximo de descargas parciais; 
4.4. Indicar volume e tipo de óleo utilizado. 
 
5. Desenho nº 1ZXY0321165-A8189 – Bucha BT, consideramos o mesmo “Devolvido 
com ressalvas”: 
5.1. Indicar tipo e fabricante; 
5.2. Indicar tensão suportável de impulso atmosférico – onda cortada; 
5.3. Indicar tensão de início e extinção de corona visual; 
5.4. Indicar nível máximo de descargas parciais; 
5.5. Indicar distância mínima de arco; 
5.6. Indicar carga de flexão admissível no topo; 
5.7. Indicar volume e tipo de óleo utilizado; 
5.8. Indicar peso total da bucha; 
5.9. Indicar comprimento disponível para acomodação de TC. 
 
6. Omissis. 
 
7. Omissis. 
 
8. Solicitamos encaminhar os desenhos: 
8.1. Visual da parte ativa, com disposição física (sequência) dos enrolamentos e 
núcleo; 
8.2. Detalhes das conexões os enrolamentos às buchas; 
8.3. Conectores de aterramento; 
8.4. Detalhe do aterramento do núcleo da parte ativa; 
8.5. Radiadores; 
8.6. Motoventiladores; 
8.7. Embalagens; 
8.8. Isolador (para cabo de neutro); 
8.9. Acessórios.” (grifos nossos) 
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Destaque-se ainda teor de mensagem eletrônica, de 01/09/2011, em resposta da Chesf a 
indagação da ABB em relação à demora para ratificação da aprovação dos eventos de 
projeto para pagamento: 
 
“As informações contidas na sua nota não justificam as devoluções de documentos com 
relativo % de pendências. Ora, por falta de informações, ora por estarem incompletas e 
não permitirem a análise, etc. Imagine as nossas dificuldades para refazer as análises 
de projetos por várias vezes. Reconhecemos que o volume de nossas obras está grande 
e merece empenho para superar o desafio, mas para isso precisamos contar com nossos 
parceiros contratados, objetivando suprir nossas necessidades. Esperamos melhorias 
no processo de realização dos projetos e seu encaminhamento para que possamos 
minimizar os prazos de aprovação. Devo dizer que fiquei frustrado por não ter 
avançado no nosso propósito de aprovação de documentos e poder atender sua 
solicitação, mas pelo que concluímos, o fato de nossa equipe ser considerada pequena 
não justifica as não conformidades verificadas nas análises, sendo estas também 
responsáveis pelos atrasos e retrabalhos. Devemos nos empenhar para melhorar o 
processo, minimizar os retrabalhos e prazos, além da satisfação de todos.” (sic) 
 
A realidade que fora objeto de comentário na mensagem eletrônica de 01/09/2011 de 
fato pode ser comprovada pelas diversas Correspondências Externas da Chesf dirigidas 
à ABB, como a CE-DEPS 432/2011, de 13/09/2011, segundo a qual houve a aprovação 
de desenhos relativos à fabricação dos transformadores monofásicos da SE Casa Nova, 
após quatro análises, quais sejam, “Conector de aterramento o tanque” e “Radiador”. 
 
Na situação mais grave encontram-se aqueles desenhos que têm de ser refeitos, pois são 
classificados, após análise técnica da Chesf, como “não aprovados”. A título de 
exemplo, cite-se conteúdo da CE DEPS nº 536/2011, de 04/11/2011, tendo sido 
rejeitados os documentos DR-COEF-R.1-001/2011 – Informações complementares do 
design review; UNIAP 336/98-R – Relatório de ensaio; e Documento nº 820 – relatório 
de ensaio. 
 
Em 2013, a realidade enfrentada pela equipe de projetos de subestações da Chesf não 
foi diferente, conforme é possível verificar de documentos diversos, a exemplo do 
conteúdo da CE-DEPS nº 542/2013, de 12/06/2013. Segundo o referido comunicado, na 
primeira análise dos desenhos os transformadores de potencial capacitivo (TPC) e 
transformadores de corrente (TC) foram devolvidos com ressalvas 14 documentos 
técnicos e seis foram reprovados. 
 
Já na CE-DEPS-911/2013, de 24/09/2013, segundo a qual os desenhos referentes aos 
transformadores de potencial capacitivos e transformadores de corrente do tipo 
PFIFFNER foram aprovados, após terem sido submetidos à terceira análise. A primeira 
análise dessa documentação técnica havia ocorrido em 06/06/2013. 
 
A empresa ABB, responsável pela construção e montagem da subestação de Casa Nova, 
por sua vez, apresentou carta em 12/08/2013, alegando problemas de gerenciamento dos 
eventos relativos a materiais e equipamentos para a obra, de cujo teor é possível 
destacar as seguintes informações: 
 
“(...) 
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Em referência a carta enviada em 23 de julho de 2013, condizente ao assunto de 
extensão de prazo contratual, a ABB gostaria de adicionar, elucidar e informar os 
pontos abaixo: 
 

(i) Omissis. 
(ii) Omissis. 
(iii) A aprovação dos projetos, desenhos e lista de materiais ainda permanecem 
pendentes por parte da Chesf, causando assim o impedimento os processos de 
compra de materiais para a obra, sendo que muitos deles possuem prazo de entrega 
extremamente complicado, como já mencionado na carta anterior de 23 de julho de 
2013.  

 
(...) 
 
Com isso, consequentemente, a data limite de 01 de agosto de 2013 solicitada pela ABB 
para aprovação dos desenhos, projetos e listas de materiais não foi cumprida pela 
Chesf.” 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Ausência de rotinas bem definidas para promover o controle do cronograma de entrega 
das partes integrantes dos projetos executivos de subestações. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio da Correspondência Interna CI SPT nº 023/2014, de 18/03/2014, em resposta 
à Solicitação de Auditoria nº 201317627/04, à Chesf disponibilizou as seguintes 
informações: 
 
a) Informar se a Chesf possui controles internos voltados ao monitoramento do 
cronograma de fabricação dos equipamentos, considerando os atrasos na aprovação 
dos respectivos projetos executivos e desenhos, bem como dos impactos causados nos 
prazos de entrega “on site” planejados; 
 
A Chesf realiza mensalmente reuniões de seu Comitê de Monitoramento de Obras de 
Transmissão – CMET. Além dessas, acontecem reuniões periódicas com as suas 
contratadas, para avaliação do andamento das etapas de cada empreendimento. Nessas 
reuniões, dentre outros assuntos, é avaliado o estágio de análise e aprovação dos 
projetos executivos e desenhos dos equipamentos, inclusive para detectar impactos no 
cronograma de fabricação desses equipamentos. 
 
b) Especificamente quanto ao fornecimento dos equipamentos de pátio da SE Casa 
Nova, informar quais se encontram ainda pendentes de aprovação dos respectivos 
desenhos, e quais ainda se encontram em processo de fabricação; e, 
 
Não há atualmente projetos de equipamentos pendentes de aprovação. Apenas os TP’s 
e TCs de fabricação Pfiffner se encontram em processo de fabricação. 
 
c) Apresentar Relatório da Comissão de Monitoramento do Empreendimento- CMET 
mais recente sobre o andamento dos cronogramas e pontos críticos da citada 
Subestação. 
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Anexo VI. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
As informações adicionais auxiliam na compreensão de que não existe uma rotina bem 
definida no que se refere à apresentação e aprovação dos desenhos dos projetos civil, 
elétrico e eletromecânico. Não há fixação de prazos, por exemplo, quando o contratado 
deve efetuar alterações a pedido da Chesf, nas peças técnicas que tiveram sido 
qualitativamente reprovados. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Para os contratos de empreitada que vierem a ser celebrados prever 
cláusulas de penalidade para atrasos na entrega de desenhos ou outras partes dos 
projetos de equipamentos de subestações, sem prejuízo de contemplar a fixação de 
marcos intermediários que estabeleçam os prazos a serem atendidos, sobretudo na 
hipótese de revisão dos desenhos para correção de erros ou preenchimento de lacunas de 
ordem técnica.  
 
 
2.1.1.25 CONSTATAÇÃO 

 
Apresentação de faturas sem o correspondente produto, ou com produtos de 
conteúdo insuficientemente detalhado, com impactos para o regular 
desenvolvimento do cronograma de desembolso, e do licenciamento ambiental 
para construção de linhas de transmissão. 
 
Fato 

 
Em análise aos documentos constantes das pastas de administração dos contratos de 
consultoria em meio ambiente, selecionados para exame, verificou-se a ocorrência 
habitual da apresentação de faturas pelas empresas contratadas, sem que se façam 
acompanhar dos correspondentes produtos, ou sem que esses produtos apresentem o 
conteúdo mínimo exigido. 
 
A seguir passam a ser expostas as ocorrências identificadas na execução de cada 
Contrato: 
 
a) Contrato nº 92.2011.0560.00, destinado à consultoria para licenciamento 
ambiental da Linha de Transmissão denominada Igaporã – Bom Jesus da Lapa II, 
com tensão nominal de 230 KV. A respectiva Ordem de Início de Serviços – OIS 
foi expedida em 04/04/2011. 
 
Logo na apresentação dos dois primeiros produtos, a saber, a mobilização e a minuta do 
termo de referência, em 08/07/2011, a administradora do Contrato em referência 
solicitou à empresa que o evento de mobilização fosse mais detalhado, e que o evento 
da Minuta do Termo de Referência fosse de fato apresentado, conforme segue trecho da 
mensagem eletrônica de 19/08/2011, parcialmente reproduzido: 
 
“(...) 
 
Porém, a medição de mobilização tem que ser algo mais detalhado, ou seja, 
necessitamos saber exatamente o que se entende por mobilização. Sendo assim, solicitei 
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ao fiscal do contrato, juntamente com a Consplan (a empresa que tem que assinar 
também o boletim de medição), que este apresentasse uma medição mais completa e 
detalhada sobre esta etapa. Enquanto não for apresentada a medição solicitada, não há 
condições de liberar a fatura para pagamento. Já o pagamento referente à 2ª parcela 
(apresentação da minuta do Termo de Referência), depende apenas da entrega do 
Termo devidamente rubricado pelo fiscal do Contrato. 
 
As notas referentes ao Contrato CTNI 92.2011.0510.00, cujo administrador a 
Francimar, estão na mesma situação. 
 
(...)” 
 
Nesse sentido, após a apresentação da documentação devidamente regularizada, com 
respeito aos dois produtos ora mencionados, em agosto de 2011, a Gerência da Divisão 
de Administração de Contratos de Serviços – DEGS enviou à Diretoria de 
Administração de Contratos – DAC, por meio da CI nº DEGS 542/2011, de 06/09/2011, 
as notas fiscais NF 383 e 386, nos valores de R$ 23.199,98 e R$ 34.799,96, 
respectivamente, para processamento de pagamento fora do prazo. 
 
Ou seja, a apresentação de produtos fora das especificações exigidas acarretou um 
atraso de mais de dois meses para aceite dos documentos fiscais pela Chesf e 
conseqüente pagamento. 
 
b) Contrato nº 92.2010.6290.00, destinado à consultoria para licenciamento 
ambiental da Linha de Transmissão denominada Sobradinho – Casa Nova, e 
Subestação Casa Nova, associadas ao empreendimento de geração eólica de Casa 
Nova, no estado da Bahia/BA. 
 
O primeiro produto definido como marco de faturamento foi o de mobilização, 
correspondente ao valor de R$ 26.498,61, conforme Nota Fiscal nº 2042, de 
25/01/2011. Não foi apresentado qualquer relatório que pudesse evidenciar a realização 
de serviços no sentido de demonstrar a mobilização da empresa para o início das 
atividades referentes à consultoria em tela. Entretanto, não há nenhuma observação do 
fiscal ou do administrador do contrato com o objetivo de efetuar críticas à ausência de 
comprovação de elaboração do produto associado ao evento na fatura correspondente. 
 
Interessante pontuar que, no dia 24/01/2011, a empresa, por meio do Ofício nº OMRS 
399_01/2011, dirigido à Chesf, comunicou ao empreendedor a necessidade de alteração 
da configuração dos eventos de faturamento, com nova proposta de cronograma físico-
financeiro. 
 
c) Contrato nº 92.2011.0510.00, destinado à consultoria para licenciamento 
ambiental da Linha de Transmissão denominada Sobral III – Aracaú II C2, e 
subestação Acaraú II (ampliação), paralelamente ao primeiro circuito já instalado 
e em operação, no estado do Ceará/CE. 
 
Observa-se na pasta de administração do referido Contrato que consta o Boletim de 
Medição nº 01, referente ao período de 27/04 a 30/06/2011, assinado pelo preposto da 
empresa em 01/08/2011, e pelo fiscal da Chesf em 03/08/2011, tendo sido relacionados 
no mesmo os seguintes marcos de faturamento: 
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Item Descrição Percentual (%) Total (R$) 

01 Mobilização 3 29.625,00 

02 Apresentação de minuta de Termo de 
Referência 

2 19.750,00 

03 Apresentação das justificativas, Caracterização 
do Empreendimento e Alternativas Locacionais 

3 29.625,00 

Total Geral 8 79.000,00 

   
 
Os documentos de faturamento da Consplan – Consultoria e Planejamento Ltda., 
enviados à Chesf em 04/07/2011, referentes aos eventos 01e 02 (Mobilização e TR), 
não foram suficientes para que a empresa pudesse receber o pagamento no prazo, 
considerando que a DEGS enviou à DAC, por meio da CI nº 548/2011, de 09/09/2011, 
as correspondentes notas fiscais para aceite e pagamento. 
 
Verifica-se, pelos documentos acostados às pastas de administração, como 
comprovação de realização do evento mobilização, que os mesmos datam de agosto de 
2011, o que revela que a comprovação de elaboração dos produtos associados aos 
eventos 01 e 02 ocorreu posteriormente ao pedido de faturamento à Chesf, promovendo 
um atraso de cerca de dois meses no efetivo pagamento. 
 
Da mesma forma procedeu-se com relação ao produto relativo ao evento 03 - 
Apresentação das justificativas, Caracterização do Empreendimento e Alternativas 
Locacionais, cujo documento data de março de 2011, tendo sido apresentada em 
09/08/2011, por meio da NF 395, no valor de R$ 29.625,00. Entretanto, tal documento 
de pedido de faturamento somente pôde ser processado para aceite e pagamento em 
outubro de 2011, considerando o teor da CI DEGS nº 577/2011, de 27/09/2011, 
pleiteando a obtenção do “de acordo” da Superintendência de Suprimentos – SSU. 
Observou-se, portanto, um atraso de dois meses entre a apresentação do produto e a 
efetiva remuneração pela entrega do mesmo à Chesf. 
 
d) Contrato nº 92.2012.0970.00, destinado à consultoria para licenciamento 
ambiental dos empreendimentos do Lote I do Leilão nº 04/2011 – ANEEL, quais 
sejam, linhas de transmissão denominadas Sapeaçu – Camaçari IV, em 500 KV de 
tensão nominal, e Sapeaçu – Santo Antônio de Jesus – C3, no Estado da Bahia/BA. 
 
Verificou-se a lavratura do boletim de medição nº 06, assinado pelo preposto da 
empresa Floram Engenharia e Meio Ambiente, no valor de R$ 29.444,24, referente ao 
período de atuação da consultoria em campo entre 09/11 a 08/12/2012. Apesar da 
apresentação do boletim de medição e da nota fiscal nº 129, de 07/12/2012, um mês e 
meio depois o pagamento da fatura ainda estava pendente, pelo que foi expedida a CI nº 
DEGS nº 81/2013, de 18/01/2013, com vistas à obtenção do “De acordo” da 
Superintendência de Suprimentos – SSU. 
 
e) Contrato nº 92.2011.5810.00, destinado à consultoria para licenciamento 
ambiental dos empreendimentos do Lote C do Leilão nº 01/2011 – ANEEL, quais 
sejam, linha de transmissão denominada LT 230 KV Paraíso – Lagoa Nova II e 
Subestação SE Lagoa Nova II, no Estado do Rio Grande do Norte/RN. 
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A Ordem de Serviços desse Contrato foi expedida em 13/01/2012, pelo que começaram 
os trabalhos por parte da empresa Biodinâmica – Engenharia e Meio Ambiente Ltda., 
CNPJ nº 00.264.625/0001-50, com a mobilização dos profissionais. Entretanto, para 
efeito de faturamento do primeiro produto (Evento 01 – Mobilização), houve um 
intervalo de 55 dias entre o recebimento da primeira comunicação da empresa pela 
Chesf e a efetiva entrega do Relatório de Mobilização, conforme orientações do 
empreendedor com relação ao conteúdo mínimo. 
 
Ocorre que, em 09/02/2012, ao receber uma versão preliminar do relatório parcial de 
prestação dos serviços, a Chesf passou a questionar o faturamento integral do evento, 
considerando principalmente o disposto no item 6.2.2 do Contrato, segundo o qual 
“Caso a Ordem de Início dos Serviços seja emitida após o décimo dia do mês, o 
primeiro evento deverá ser referente ao serviço executado na fração do mês.”  
 
Já em 22/03/2012 a administradora do Contrato em tela enviou à empresa Biodinâmica - 
Engenharia e Meio Ambiente Ltda. um breve roteiro para o desenvolvimento do 
Relatório de Mobilização. Causa estranheza o fato de esses detalhes não terem sido 
acertados na reunião de nivelamento que, segundo o fluxograma dos processos de 
trabalho do Departamento de Meio Ambiente – DMA, deveria ocorrer para definição de 
estratégias a respeito do processo de licenciamento ambiental da LT e SE. 
 
Por fim, em 04/04/2012, a empresa de consultoria conseguiu enviar a versão definitiva 
do Relatório de Mobilização, seguindo as orientações da Divisão de Meio Ambiente de 
Transmissão – DEMT, para que pudesse fazer jus ao pagamento pelo evento 01. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Necessidade de correção de produtos apresentados pela contratada com conteúdo ou 
qualidade insuficiente; problemas atrelados aos fluxos financeiros da Chesf, ainda não 
identificados; necessidade de ajustes para alteração de novas práticas administrativas 
para validação de produtos de difícil mensuração, como a mobilização da contratada. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Conforme CI DMA nº 007/2014, de 27/02/2014, a Chesf apresentou os seguintes 
esclarecimentos, a respeito dos apontamentos da Solicitação de Auditoria nº 
201317598/06: 
 
“Em relação à alínea “a”, apenas a título de observação, a numeração do contrato 
desta alínea está equivocada, o contrato referente a LT Igaporã –Bom Jesus da Lapa II, 
é o de nº 92.2011.0560.00 e, não,  o 92.2011.5620.00. 
 
Quanto à questão levantada pela auditoria, acerca do “atraso de mais de dois meses 
para aceite dos documentos fiscais pela Chesf (..)”, entendemos, após análise da pasta 
do contrato, que o atraso do pagamento deu-se pela espera da correção do produto 
pela empresa contratada.  
 
Em relação à alínea “b”, esclarecemos o que segue: 
 
As tratativas feitas para autorização de pagamento deste “marco de faturamento” eram 
realizadas in loco pelo fiscal do contrato e confirmado (através de telefonema) ao 
administrador, já que o contrato não previa relatório de comprovação da mobilização.  
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A Chesf, após análise dos contratos que continham este tipo de marco de faturamento, 
resolveu extinguir esta prática, passando a exigir nos contratos posteriores, relatório 
de mobilização à empresa contratada.  
 
Quanto ao disposto na alínea “c”, observamos que: 
 
Pelo descrito na documentação em questão, pode-se perceber que a interpretação desta 
auditoria é de que os documentos de cobrança devem ser pagos quando da sua 
emissão, sobre este tópico é importante esclarecer dois pontos que são estabelecidos 
em contrato: com objetivo de viabilizar o recolhimento de ISS e INSS o padrão de 
contrato da Chesf prevê que todo documento de cobrança deve ser entregue entre o 
primeiro e o décimo dia de cada mês, conforme texto: 

 
“O faturamento deverá ser efetuado e entregue entre o primeiro e o décimo 
dia do mês subsequente ao serviço realizado, de acordo com a legislação 
específica e com a respectiva comprovação fiscal.”  

 
Ademais, também é previsto em contrato o prazo para pagamento de cada documento 
de cobrança: 
 

“O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após o 
adimplemento da obrigação e da apresentação dos documentos de 
cobrança.” 
 

Levando em consideração o explicitado acima, o vencimento dos documentos de 
cobrança dos eventos 01 e 02 contam a partir de Agosto/2011, data do adimplemento 
da obrigação, sendo pagos em Setembro/2011, ou seja, dentro do prazo contratual 
estabelecido. 
 
Quanto ao evento 03, a data de emissão da nota fiscal foi 08/08/2011, sua entrada na 
Chesf foi em 09/08/2011, resultando no vencimento de 08/09/2011, contudo por 
problemas alheios a vontade da administração, houve falhas em nosso sistema 
financeiro que só possibilitou o efetivo pagamento em 07/10/2011. 
 
Sobre a alínea “d”, devemos esclarecer que: 
 
Conforme já descrito no caso acima, dia 07/12/2012 é a data de emissão da NF pela 
empresa contratada, que deu entrada na Chesf para pagamento em 11/12/12.  
 
Segundo previsão contratual, o pagamento é efetuado no prazo de 30 dias após o 
adimplemento da obrigação e da apresentação dos documentos de cobrança na Chesf, 
portanto, se a NF foi apresentada à Chesf em 11/12/12, seu vencimento seria 10/01/13, 
contudo por problemas alheios a vontade da administração, houve falhas em nosso 
sistema financeiro que só possibilitou o efetivo pagamento em 25/01/2013. 
 
E quanto ao disposto na alínea “e”, destacamos que: 
 
A Chesf, após análise dos contratos que continham como marco de faturamento a 
“mobilização” e em virtude de problemas apontados em Auditoria (inclusive interna), 
modificou a prática, passando a exigir nos contratos posteriores, relatório de 
mobilização à empresa contratada.  
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No contrato em tela, o atraso se deve aos ajustes necessários entre a Chesf e 
contratada na adoção das novas práticas.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Considerando as justificativas apresentadas, tecemos os seguintes comentários para cada 
alínea: 
 
a) Com relação à alínea “a”, as justificativas elucidam que a demora no aceite dos 
produtos foi motivada pela necessidade de sua correção por parte da contratada, fato que 
atesta, de certa maneira, imperícia da consultoria no que se refere à qualidade dos 
serviços; 
 
b) Com relação ao fato apontado na alínea “b”, a adoção da rotina de validação do 
produto referente à mobilização da contratada, por meio de análise de relatório 
específico, é medida suficiente para elidir a falha apontada. Essa prática deve ser 
adotada em todo contrato de consultoria em matéria ambiental. 
 
c) Com relação ao disposto na alínea “c”, procedem as alegações da Entidade quanto às 
duas primeiras ocorrências. Entretanto, a descrição sobre o terceiro evento demonstra 
que ocorreu fato que foge à governabilidade do Departamento de Meio Ambiente - 
DMA, já que tem sua origem no Sistema Financeiro da Chesf. Assim se verifica quando 
da leitura da explicação, no seguinte trecho: “...contudo por problemas alheios à 
vontade da Administração, houve falhas no nosso sistema financeiro que só possibilitou 
o efetivo pagamento em 07/10/2011.” 
 
d) Acerca da alínea “d”, o mesmo problema foi detectado, ou seja, falha no sistema 
financeiro, que não é do conhecimento nem de responsabilidade do DMA. 
 
e) Com relação à alínea “e”, acatamos as justificativas apresentadas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Quando da necessidade de devolução dos produtos técnicos para 
correção por parte das contratadas, assinar prazo para retorno do mesmo à Chesf, de 
modo a minimizar os impactos sobre o cronograma de desembolso e, 
consequentemente, para o processo de licenciamento do empreendimento como um 
todo. 
 
 
2.1.2 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             

2.1.2.1 INFORMAÇÃO 

 
Avaliação dos Indicadores da gestão. 
 
Fato 

 
Com vistas a responder aos questionamentos do Tribunal de Contas da União a respeito 
dos indicadores de gestão, bem como avaliar-lhes em diversos aspectos, a equipe 
procedeu a exames de auditoria, tendo por fonte primária de informações o conteúdo do 
Relatório de Gestão da Entidade. 
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O principal questionamento de auditoria é o seguinte: 
 
“Os indicadores utilizados atendem aos requisitos de completude, comparabilidade, 
confiabilidade, acessibilidade e economicidade?” 
 
Para efeito de promover uma análise sobre os requisitos da completude, 
comparabilidade, confiabilidade, acessibilidade e economicidade, foram selecionados 
como amostra os seguintes indicadores: 
 

Denominação sintética Significado Forma de cálculo e/ou aferição 
Realização da Receita 
Líquida de Comercialização 
prevista 

Afere a realização da receita 
líquida de comercialização de 
energia elétrica 

 (Receita anual líquida realizada 
/ Receita anual líquida prevista 
de comercialização de energia 
elétrica) * 100 

RAP da Chesf em 
empreendimentos 
contratados 

Afere o resultado da 
Receita Anual Prevista 
com Empreendimentos 
contratados para a 
Expansão da Transmissão 

(Receita anual realizada/Receita 
anual prevista com 
Empreendimentos Contratados) 
*100 

Km de linha de transmissão 
implementados na expansão 
do sistema de transmissão 
da Chesf  

Afere a expansão física da 
transmissão, proporcionando 
aumento da receita por meio do 
percentual de implantação de 
Km de linha de transmissão 

(Somatório acumulado de Km de linha 
de transmissão 
implementados/somatório acumulado 
de Km de linha de transmissão 
previsto) * 100 

Subestações implementadas 
no sistema Chesf 

Afere a expansão física da 
transmissão, proporcionando 
aumento da receita por meio do 
número de subestações que 
foram implementadas no 
sistema Chesf 

(Somatório acumulado de subestações 
implementadas/somatório acumulado 
do número de novas subestações 
previstas) * 100 

Redução de gastos com o 
PMSO (Custos 
Operacionais de Pessoal, 
Material, Serviços e Outros) 
em relação ao ano anterior 

Afere a redução dos 
Custos Operacionais de 
Pessoal, Material, Serviços 
e Outros em relação ao 
ano anterior 

[1- (Orçamento realizado 2013 / 
orçamento realizado 2012)] *100 

 
 
Com relação às informações da tabela supra referida, foram realizados os seguintes 
questionamentos à Entidade, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201407945/08, de 
modo a subsidiar a avaliação dos indicadores com relação aos critérios já mencionados: 

a) Informar sobre a existência de séries históricas já construídas acerca da evolução 
das leituras desses indicadores, apresentando gráficos correspondentes aos exercícios 
de 2011 a 2013, se houver (comparabilidade); 
 
b) Informar sobre as fontes de dados utilizadas para obtenção dos resultados, a partir 
da aplicação nas fórmulas de cálculo dos indicadores relacionados, detalhando, o 
quanto possível, a metodologia de coleta, processamento e divulgação dos mesmos 
(confiabilidade); 
 
c) Efetuar breve crítica a respeito do nível de dificuldade em se conseguir levantar os 
dados necessários ao cálculo das leituras dos indicadores, exercício após exercício, de 
modo a fornecer uma dimensão de tempo necessário a esse desiderato (acessibilidade); 
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d) Efetuar crítica em relação à questão do custo para obtenção de cada indicador 
relacionado, em face dos benefícios para sua utilização na tradução dos resultados 
operacionais e financeiros da Entidade em cada exercício. 
 
Em resposta aos questionamentos supra referidos, a Superintendência de Projetos e 
Construção de Linhas de Transmissão – SPT da Chesf apresentou as seguintes 
informações, através da CI – 051/2014, de 3/7/2014, nos seguintes termos: 
 
“Em atendimento à solicitação de auditoria elaborada pela Controladoria-Geral da 
União em assunto, apresentamos as seguintes informações relacionadas aos 
indicadores listados abaixo: 
 

Denominação sintética Significado Forma de cálculo e/ou aferição 
Km de linha de transmissão 
implementados na expansão 
do sistema de transmissão 
da Chesf  

Afere a expansão física da 
transmissão, proporcionando 
aumento da receita por meio do 
percentual de implantação de 
Km de linha de transmissão 

(Somatório acumulado de Km de linha 
de transmissão 
implementados/somatório acumulado 
de Km de linha de transmissão 
previsto) * 100 

Subestações implementadas 
no sistema Chesf 

Afere a expansão física da 
transmissão, proporcionando 
aumento da receita por meio do 
número de subestações que 
foram implementadas no 
sistema Chesf 

(Somatório acumulado de subestações 
implementadas/somatório acumulado 
do número de novas subestações 
previstas) * 100 

 
 
a) Estes indicadores estão sendo sistematicamente acompanhados a partir de janeiro de 
2013. 
 
b) Anteriormente a esta data, estas informações eram acompanhadas mensalmente nas 
reuniões de monitoramento de obras que englobavam todas as áreas envolvidas, sendo 
a consolidação realizada ao final do ano para elaboração do Relatório de Gestão. 
 
A seguir os gráficos disponíveis de 2013: 
 
1. KM de LT’s. 
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2. Número de SE’s. 
 

 
 
b) Até o ano de 2013, as informações eram coletadas nas reuniões de monitoramento de 
obras mensais explicitadas no item anterior. 
 
A partir desta data, todas as informações são coletadas no Portal de Planejamento 
Integrado Chesf, disponível na plataforma corporativa Notes. A partir destas 
informações os gráficos são gerados em Excel. 
 
c) Não existe dificuldade para obtenção no levantamento destes dados. 
 
d) Considerando a disponibilidade dos dados no Sistema de Informação Corporativo da 
Chesf o Planejamento Empresarial, a relação custo/benefício é vantajosa.” 
Já com relação aos indicadores “RAP da Chesf em empreendimentos contratados" e 
"Redução de gastos com o PMSO (Custos Operacionais de Pessoal, Material, Serviços 
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Outros) em relação ao ano anterior", a Auditoria Interna da Chesf encaminhou 
mensagem eletrônica da Diretoria Econômico-Financeira em 30/6/2014, com o seguinte 
conteúdo: 
 
“Em atendimento a Solicitação de Auditoria n.º 201407945/08, segue arquivo com as 
informações de competência da DF/SPF relativas a RAP da Chesf em empreendimentos 
contratados e a Redução de gastos com o PMSO. 
 
Para RAP da Chesf, foram utilizadas as informações das demonstrações contábeis 
publicadas para o realizado e informações dos PDGs aprovados para o previsto.” 
 
O arquivo anexo à mensagem em epígrafe apresentou o seguinte teor: 
 
Receita anual realizada 

Receita Transmissão 
Bruta 

(Disponibilização do sistema de transmissão) 

1.477.319 1.537.295 698.477 

(-) CCC (Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis)  

-126.433 -93.581 -5.187 

(-) CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)  

-17.925 -18.737 -6.343 

(-) Proinfa (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de E. Elétrica )  

-39.206 -46.580 -50.961 

Receita Transmissão Líquida 1.293.755 1.378.397 635.986 

Receita anual prevista 

Receita Transmissão 
Bruta 

(Disponibilização do sistema de transmissão) 

1.297.776 1.442.425 696.829 

(-) CCC (Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis)  

-72.743 -132.304 -22.708 

(-) CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)  

-18.917 -17.486 -4.658 

(-) Proinfa (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de E. Elétrica )  

-39.550 -34.883 -30.049 

Receita Transmissão Líquida 1.166.566 1.257.751 639.415 

Aferição (Realizada / Prevista) 

Receita Transmissão Bruta 1,14 1,07 1,00 

Receita Transmissão Líquida 1,11 1,10 0,99 

 
 
O outro anexo tem o seguinte teor: 
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PMSO 2011  2012  2013  

Pessoal          788.717         852.540        1.521.820  

PIDV                     -                      -            630.841  

Pessoal (líquido de 
PIDV)         788.717         852.540           890.979  

Material             29.113           26.782              25.029  

Serviço de Terceiros 
        189.754         192.444           177.617  

Outros            19.926         119.845           115.705  

Total (com PIDV) 
     1.027.510      1.191.611        1.840.171  

Total (sem PIDV) 
     1.027.510      1.191.611        1.209.330  

Cálculo e/ou aferição 

Pessoal                      -   1,08 1,79 

Pessoal (líquido de 
PIDV)                     -   1,08 1,05 

Material                      -   0,92 0,93 

Serviço de Terceiros 
                    -   1,01 0,92 

Outros                     -   6,01 0,97 

Total (com PIDV) 
                    -   1,16 1,54 

Total (sem PIDV) 
                    -   1,16 1,01 

 
 
Finalmente, em 30/6/2014, foi enviada pela Auditoria Interna as seguintes informações 
sobre o indicador “Realização da Receita Líquida de Comercialização Prevista”: 
 
“Seguem as informações solicitadas.  

No ano de 2013, o percentual de realização da receita de comercialização foi de 
102,7% em relação à prevista na NT DF 01/2012.” 

 
Da análise das informações, foi possível elaborar o seguinte quadro, com as conclusões 
sobre o atendimento ou não aos critérios definidos no procedimento de auditoria, para 
avaliar a suficiência e adequação dos indicadores selecionados: 
 

Indicador Atributo Atendimento do 
indicador ao critério 

Realização da Receita Líquida de 
Comercialização prevista 

Completude Atende 
Comparabilidade  Atende 
Confiabilidade A Chesf não efetuou 

maiores comentários 
sobre a metodologia 
utilizada para obtenção e 
seleção dos dados para o 
cálculo do indicador em 
cada exercício 
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Acessibilidade A Chesf prescindiu de efetuar 
qualquer crítica a respeito do 
nível de dificuldade em se 
conseguir levantar os dados 
necessários ao cálculo das leituras 
dos indicadores, exercício após 
exercício, de modo a fornecer 
uma dimensão de tempo gasto 
nesse mister. 

Economicidade Não efetuou qualquer 
comentário a respeito do 
custo benefício na 
manutenção do índice 
como um dos principais 
indicadores da gestão 
econômico-financeira da 
Chesf 

RAP da Chesf em empreendimentos 
contratados 

Completude Atende 
Comparabilidade  Atende 
Confiabilidade A Chesf não efetuou 

maiores comentários 
sobre a metodologia 
utilizada para obtenção e 
seleção dos dados para o 
cálculo do indicador em 
cada exercício. 

Acessibilidade A Chesf prescindiu de efetuar 
qualquer crítica a respeito do 
nível de dificuldade em se 
conseguir levantar os dados 
necessários ao cálculo das leituras 
dos indicadores, exercício após 
exercício, de modo a fornecer 
uma dimensão de tempo gasto 
nesse mister. 

Economicidade Atende 
Km de linha de transmissão implementados 
na expansão do sistema de transmissão da 
Chesf  

Completude Atende 
Comparabilidade  Atende 
Confiabilidade Atende 
Acessibilidade Atende 
Economicidade Atende 

Subestações implementadas no sistema Chesf Completude Atende 
Comparabilidade  Atende 
Confiabilidade Atende 
Acessibilidade Atende 
Economicidade Atende 

Redução de gastos com o PMSO (Custos 
Operacionais de Pessoal, Material, Serviços e 
Outros) em relação ao ano anterior 

Completude Atende 
Comparabilidade  Atende 
Confiabilidade A Chesf não efetuou 

maiores comentários 
sobre a metodologia 
utilizada para obtenção e 
seleção dos dados para o 
cálculo do indicador em 
cada exercício 

Acessibilidade A Chesf prescindiu de efetuar 
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qualquer crítica a respeito do 
nível de dificuldade em se 
conseguir levantar os dados 
necessários ao cálculo das leituras 
dos indicadores, exercício após 
exercício, de modo a fornecer 
uma dimensão de tempo gasto 
nesse mister. 

Economicidade Atende 
  
  
##/Fato## 

3 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

3.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

3.1.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Informação - dispensa de licitação originada por rescisão motivada por mau 
desempenho da contratada. 
 
Fato 

 
Conforme Ata de Reunião da Diretoria Executiva da Chesf, de 28/12/2012, o Diretor de 
Engenharia de Construção – DE levou ao conhecimento daquele colegiado as 
ocorrências da obra de implantação da linha de transmissão LT Jardim – Penedo C1, em 
230 KV, a qual teria sofrido solução de continuidade. 
 
A paralisação definitiva dos serviços ocorreu em face do mau desempenho da empresa 
executora do Contrato CTNI 92.2008.3730.00, formalizado em 06/10/2009, em virtude 
do qual decorreu o falecimento de dois empregados da Elektra Ltda., dados os acidentes 
com o tombamento de estruturas que deveriam estar fixadas por meio de estais. 
 
A Ordem de Início de Serviços foi expedida somente em 17/11/2011, considerando a 
tardia conclusão do moroso processo de licenciamento ambiental pelos órgãos 
competentes. Assim sendo, até o encerramento do contrato em 06/12/2012, não ocorreu 
o recebimento definitivo das obras, nem sua conclusão física, que fazem parte do Lote E 
do Leilão nº 004/2007 – ANEEL. 
 
Ocorre que desde o início a contratada vinha sendo notificada a respeito da necessidade 
de efetuar progressos não somente no ritmo dos serviços, mas na sua qualidade, pelo 
que recebeu a correspondência CE-DEGS 477/2012, em 02/07/2012, no que se refere à 
prerrogativa da Chesf no sentido de imputar multa à contratada. 
 
A ineficácia da medida no sentido de dar nova chance à contratada, após ter a mesma 
apresentado novo cronograma de implantação, deu ensejo à paralisação definitiva dos 
serviços, com a desmobilização integral da empresa e a comunicação de imputação de 
multa, conforme asseverado no FAX DEGS 97/2012. 
 
Ato contínuo, foi autorizada dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV, dada 
a situação emergencial que se instaurou, em face dos seguintes riscos: 
 
a) tombamento de outras estruturas, colocando em perigo inclusive terceiros; 
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b) descontinuidade ou mesmo colapso no suprimento de energia, na região do município 
de Penedo/AL, uma vez que os precedentes de desligamentos na linha de transmissão 
Penedo – Rio Largo se fizeram freqüentes; 
 
c) possibilidade de sujeição da Chesf à aplicação de multa da ANEEL, por 
descumprimento de cronograma fixado no Contrato de Concessão da Transmissão.  
 
d) frustração de receita (RAP) no valor aproximado de R$ 241.000,00 (duzentos e 
quarenta e um mil reais). 
 
Por fim, deflagrados os procedimentos voltados à escolha de uma proposta realmente 
vantajosa para a Administração, no âmbito da dispensa de licitação fundamentada pelo 
pressuposto da situação de emergência que se configurou, em face do remanescente da 
obra da linha de transmissão Jardim- Penedo C1, com arrimo no disposto no inciso IV 
do art. 24 da Lei nº 8.666/93, foi contratada a empresa PROCABLE Energia e 
Telecomunicações S/A, CNPJ nº 02.513.112/0001-71, pelo preço de R$ 11.877.030,00 
(onze milhões, oitocentos e setenta e sete mil e trinta reais). 
 
O referido instrumento foi formalizado em 18/02/2013 e fixou como prazo para 
execução da obra o interstício de 110 dias, contados a partir da emissão da Ordem de 
Início de Serviços – OIS. A vigência do contrato de empreitada foi definida como sendo 
de 260 dias, contados da assinatura do termo respectivo. 
 
A Ordem de Início de Serviços foi expedida pela administração do CTNI 
92.2013.0280.00 em 19/02/2013, estabelecendo que os serviços teriam de ser 
concluídos até 09/06/2013. 
 
Em virtude do que foi já comentado, foi pedido, por meio da Solicitação de Auditoria nº 
201407945/10, que a Entidade informasse e esclarecesse os seguintes pontos: 

 
1.1 – Motivos pelos quais a Chesf decidiu pela manutenção do contrato com a empresa 

Elektra por mais quatro meses, considerando que a fiscalização já vinha 
sistematicamente informando sobre a ineficiência da empresa na execução do 
objeto, inclusive com comprometimento de determinados serviços; 

1.2 – Considerando que o objeto do contrato CTNI nº 92.2013.0280.00, celebrado em 
18/02/2013, entre a Chesf e a Procable Energia e Telecomunicações S/A, teve seus 
serviços previstos para serem concluídos até 09/06/2013, apresentar 
documentação comprobatória da entrega da obra e sua efetiva energização, a 
exemplo de Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, bem como Licença de 
Operação do Empreendimento – LO; 

1.3 – Expor as razões para que não se decidisse pela rescisão unilateral do Contrato 
anteriormente em voga, considerando o comunicado de imputação de multa no 
valor correspondente a 10% do montante global da avença, o que resguardava à 
Chesf o direito à rescisão unilateral do instrumento; 

1.4  - Informar sobre a cobrança e recolhimento do valor da multa contratual, 
mediante AVL ou outros instrumentos equivalentes, de forma a assegurar a efetiva 
aplicação da penalidade contratual em face do inadimplemento do objeto. 

 
Em resposta a Chesf expediu a Correspondência Interna CI-DLT-014/2014, nos 
seguintes termos: 
 
“Quanto ao item 1.1 da SA em assunto: 
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Após o período de execução do contrato celebrado com a ELECTRA, a Chesf 
determinou a paralisação dos serviços objeto desse instrumento. Essa determinação 
ensejou solicitação, pela contratada, de reunião com a Diretoria da Chesf. 
 
Nessa reunião, a ELECTRA propôs como alternativa final, o prazo de 120 dias para 
conclusão da obra (Verificar cronograma no Anexo IV desta). 
 
A Diretoria da Chesf acatou a solicitação, entretanto, sem a postergação do prazo de 
execução, nem prejuízo das penalidades contratuais. 
 
Ainda que ficasse evidenciado o desempenho insatisfatório da empresa contratada, os 
tempos associados para conclusão de novo certame licitatório, de aproximadamente 14 
meses, a saber: 
 
a. Rescisão unilateral com a empresa Electra – 45 dias; 
 
b. Processamento da licitação através de Concorrência Nacional – 210 dias; 
 
c. Execução dos Serviços de Construção – 180 dias; 
 
Conduziram a decisão empresarial de, mesmo com o desempenho insatisfatório da 
empresa contratada, manter esta empresa, tendo em vista que o empreendimento seria 
concluído em tempo inferior ao prazo estabelecido para a contratação de nova empresa 
para execução dos serviços remanescentes. 
 
Em adição, a decisão foi guiada pelo risco ao patrimônio da empresa (estruturas 
metálicas, cabos condutores e para-raios) já instalado e que ficaria susceptível a roubo 
de peças e materiais em função da ausência – durante 255 dias – de movimentação de 
equipes mobilizadas para a construção da citada linha de transmissão. 
 
Quanto ao item 1.2 da SA em assunto: 
 
Informamos que a conclusão dos serviços da construção objeto do contrato CTNI 
92.2013.0280.00 não ocorreu no prazo previsto motivado pelos seguintes aspectos: 
 
i) Autorização de Supressão de Vegetação emitida pelo IBAMA não permitiu a 
conclusão dos serviços de construção uma vez que a área de supressão permitida – 
0,94 hectares – não atendeu à necessidade de implantação do empreendimento, 
conforme se observa na CI-SPE 006/2013 (Anexo V). De fato, após o início do 
lançamento dos cabos condutores, foi verificado que 23 fragmentos de mata atlântica 
impedem as atividades, sendo necessária a retificação da Autorização de Supressão de 
Vegetação (ASV) vigente. 
 
ii) O conhecimento posteriormente ao processo para contratação por Dispensa de 
Licitação da impossibilidade de escavar a estrutura 104/2 – antiga numeração (105/1 – 
nova numeração), devido à descoberta de achado arqueológico, conforme correio 
eletrônico da DEMT de 16/04/2013, conforme Anexo VI. 
 
 iii) A incidência de chuvas na região conforme laudo técnico climatológico, que 
prejudicou o desenvolvimento das atividades de construção, interrompendo as 
atividades e dificultando o acesso às frentes de serviço, conforme Anexo VII. 
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iv) A negativa da empresa Electra em devolver os materiais cedidos pela Chesf para 
aplicação na LT 230 KV Jardim/Penedo C1, conforme correspondência CE-JDD-PEN-
002/13, de 26/03/2013 e correio eletrônico da Electra de 28/03/2013 (Anexo VIII) 
retardando o desenvolvimento das atividades necessárias à conclusão do 
empreendimento pela Procable. 
Quanto ao item 1.3 da SA em assunto: 
 
Exposição contida na resposta ao item 1.1 da Solicitação de Auditoria em assunto, 
alínea e) desta.” 
 
Adicionalmente, sobre a emissão da AVL a Chesf informou o seguinte: 
 
“A Chesf em 10/12/2012, através do FAX DEGS 145/2012 (Anexo IX) informou a 
contratada sobre sua intenção de iniciar o processo de encerramento unilateral do 
contrato, bem como aplicação de multa contratual por inexecução parcial do contrato. 
 
Em 25/01/2013, a Chesf emitiu o Aviso de Lançamento nº DFPR-831/2012, conforme 
Anexo X, informando sobre a aplicação de multa contratual no valor de R$ 814.354,28 
(oitocentos e quatorze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos). 
 
Por último, esclarecemos que contrariamente à informação constante na Solicitação de 
Auditoria em assunto, houve 01 (um) acidente com vítima fatal durante a execução dos 
serviços de construção objeto do contrato firmado com a empresa Electra.” 

  
##/Fato## 

3.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

 
Atraso no cronograma das obras de construção de estradas de acesso do Projeto 
Jusante, no município de Glória/BA. 
 
Fato 

 
O Contrato CTNI 92.2010.1560.00, tendo por objeto a construção e recuperação de 
estradas, obras de arte e macrodrenagem no Projeto Jusante, município de Glória/BA, 
foi objeto de rescisão unilateral por parte da Chesf, em 19/2/2013, em face de 
inadimplemento parcial com relação aos serviços contratados. O valor global do 
Contrato, de início, perfazia o montante de R$ 3.638.997,30, tendo restado pendentes 
serviços correspondentes a R$ 1.717.403,43.  
 
Há que se considerar, “a priori”, para explicar o contexto da paralisação definitiva, que 
a Ordem de Início de Serviços foi expedida em 27/4/2011. O ritmo de execução dos 
serviços não atendeu aos padrões de desempenho inicialmente fixados e, acrescendo-se 
a isso o fato da ausência de liberação de áreas para as devidas intervenções, passou o 
pleito de prorrogação de prazo por mais 90 dias a se fazer necessário para a conclusão 
dos serviços. Dessa forma, em 2/5/2012, após a discussão de pontos críticos das obras, 
como greve dos funcionários, ausência de liberação de algumas frentes de serviço, e 
readaptação do cronograma, foi celebrado o termo aditivo de prazo. 
 
Ocorre que, desde 21/5/2012, os serviços haviam sido paralisados sem justa causa, de 
modo que a Chesf arguiu a empresa a respeito através da CE DESI 79/2012, de 
30/5/2012. Tendo retomado as atividades de forma bastante lenta, a empresa foi 
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novamente notificada em 28/6/2012, por meio da CE DESI 99/2012, alertando para a 
possibilidade de aplicação de penalidades administrativas, tais como a multa. 
 
Após ter sido explicitada a situação das obras por meio de Relatório Técnico do 
administrador do Contrato, em 28/9/2012, já em 4/10/2012, a empresa foi convocada 
pela Chesf para discutir pontos alusivos ao encerramento do Contrato. 
 
Foi então gerado o correspondente Aviso de Lançamento - AVL, documento utilizado 
para cobrança de créditos para a Chesf decorrentes, por exemplo, de aplicação de 
penalidades aos contratados, cuja autorização para emissão ocorreu em 19/12/2012. 
 
Em consequência, tendo em vista fazer face ao remanescente de obras e serviços no 
Projeto Jusante, a Chesf providenciou o correspondente processo de dispensa de 
licitação, com fulcro no disposto no inciso XI do art. 24 da Lei nº 8.666/93. Nesse 
sentido, foram convocadas as empresas que se seguiram na ordem de classificação do 
certame original. Tendo a segunda colocada desistido de atender ao chamamento, foi 
consultada a empresa classificada em terceiro lugar, a saber, a STIL – Serviços, 
Terraplenagem e Incorporações Ltda., CNPJ nº 24.357.394/0001-06, a qual ofertou a 
proposta no valor de R$ 1.996.610,59, em 26/4/2013. 
 
Por conseguinte, foi celebrado o Contrato CTNI 92.2013.1470.00, em 21/6/2013, com 
prazo de execução de 120 dias, contados a partir da emissão da OIS, e período de 
vigência de 270 dias a partir da assinatura do referido termo. 
 
A Ordem de Início de Serviços – OIS teve sua emissão comunicada em 9/7/2013, por 
meio da CE – DESI – 033/2013, sendo que os trabalhos de implantação de estradas, 
obras d’arte, macro drenagem, abrangendo ainda serviços de exploração de jazida de 
material necessário à formação do leito estradal, escavação, carga, descarga, transporte, 
espalhamento, compactação, dentre outros, seriam iniciados a partir do dia 10/07/2013. 
 
Conforme CE DESI 68/2013, de 15/10/2013, a Chesf relatou diversos entraves à 
execução normal dos serviços, merecendo destaque a ausência de entrega dos lotes aos 
reassentados, o que seria, em princípio, responsabilidade do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Glória/BA. Sem a efetiva entrega dos lotes aos proprietários 
dos terrenos, os serviços de desmatamento não poderiam ser iniciados, de modo que o 
cronograma, até meados de outubro de 2013, ainda se encontrava com 33% das obras 
realizadas, considerando 90 dias decorridos desde a emissão da OIS (o prazo de 
execução segundo o contrato era de 120 dias). 
 
Em função de novos problemas de ocupação das áreas de intervenção por antigos 
proprietários, a empresa solicitou à Chesf prorrogação do prazo de execução por 90 
dias, pelo que a Companhia, mediante fiscalização “in loco”, atestou a real necessidade 
de dilatar o prazo da avença, conforme CI/DESI 43/2013, de 1/11/2013.  
 
No Anexo 02 desse documento foi também apontado acréscimo de R$ 417.889,93 no 
valor contratual, correspondente a 21,25% do montante global, em virtude da inclusão 
de estradas novas ao projeto original e da necessidade de implantação de melhorias em 
estradas já construídas. As estradas novas, incluídas após aprovação do novo layout, 
foram as seguintes: EA 2A, EA 2B, EA 3A, EA 6A e EA 15A.  
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O Termo aditivo nº 92.2013.1470.01 foi celebrado em 7/11/2013, aumentando o valor 
global do contrato para R$ 2.384.500,52, bem como promovendo a prorrogação do 
prazo de execução do contrato respectivo para 5/2/2014 e de vigência para 16/6/2014.  
 
Diante de todo o exposto, foi a Chesf arguida sobre os seguintes fatos, por meio da 
Solicitação de Auditoria 201407945/10: 
 
a) informar sobre a conclusão das obras nas estradas do projeto jusante, no âmbito do 
CTNI 92.2013.1470.00, apresentando documentação comprobatória dos serviços 
executados, correspondentes à última medição, contendo registros sobre os quantitativos 
e valores financeiros acumulados para cada serviço; 
 
b) informar sobre a efetiva entrega dos lotes pendentes aos proprietários, tendo em vista 
fazer face às necessidades do cronograma das obras a que se refere o Contrato em 
epígrafe; 
 
c) informar sobre a emissão da AVL em virtude do inadimplemento parcial do objeto do 
Contrato CTNI 92.2010.1560.00, disponibilizando documentação comprobatória da 
emissão, do envio, do recebimento pelo destinatário e do efetivo recolhimento aos 
cofres da Chesf. 

  
##/Fato## 

Causa 

 
Mau desempenho da contratada; fiscalização deficiente do contrato de empreitada; 
ausência de integralização da entrega dos lotes a todos os reassentados. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio de correspondência eletrônica de 25/6/2014, a Chesf apresentou os seguintes 
esclarecimentos, em resposta aos questionamentos da Solicitação de Auditoria nº 
201407945/10, item 2: 
 
“Item 02 – a) No âmbito do Contrato CTNI 92.2013.1470.00 informamos que 
concluímos as estradas das áreas denominadas de ÁREA 01 e ÁREA 03, 
correspondentes às quadras hidráulicas de 01 a 09; as estradas que compõem as 
ÁREAS 2A, 2B e 2C (quadras hidráulicas de 10 a 18), infelizmente ainda estão 
pendentes de realização. Em anexo segue cópia da última medição realizada e registro 
fotográfico das obras executadas. 
 
Item 02 – b) Em anexo segue relação de reassentados que receberam os lotes e modelo 
do termo de entrega utilizado. 
 
Item 03 – c) Em anexo segue cópia da AVL 030/2013 emitida e recebida pela Oxossi. 
Informamos que o valor ainda não foi pago, conforme se vê no extrato do GEF em 
anexo. Obtivemos informações junto à DFPR que a empresa Oxossi encontra-se em 
processo de liquidação judicial e, portanto, todos os seus créditos estão sendo 
realizados mediante depósitos em conta judicial específica. A Chesf pode se candidatar 
no recebimento da importância devida, como credora da massa da Oxossi 
correspondente ao valor do AVL não quitado.” 
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Complementarmente, por meio da FEI-CEI nº 12/2014, de 13/08/2014, a Chesf, através 
da Comissão do Empreendimento de Itaparica, apresentou os seguintes esclarecimentos, 
em face do Relatório Preliminar de Auditoria nº 201407945: 
 
“Recomendação 1: Identificar as causas da paralisação dos serviços e elaborar, com 
base nos prognósticos das questões impeditivas do curso normal das obras, plano de 
recuperação de cronograma. Informar a data da última liberação de recursos para o 
Projeto de Reassentamento de Itaparica. 
 
Informação: A paralisação das obras contratadas ocorreu de sucessivos embargos 
provocados pela população de Lagoa do Onça, que pleiteiam a inclusão de novas 
famílias como beneficiárias do reassentamento de Itaparica, cuja análise da Chesf 
indica que as mesmas não atendem aos critérios previstos para tal enquadramento, 
quais sejam: viver na terra e da terra que foi inundada por ocasião do enchimento do 
reservatório de Itaparica. Algumas famílias pleiteantes já o fizeram por via judicial, 
tendo sido negado o pedido formulado pelas mesmas. Como consequência desses 
embargos mediante ameaça a funcionários da empresa contratada e da Chesf (Ver 
Anexo 1), o contrato se alongou, com baixa produtividade das máquinas e equipes 
mobilizadas, resultando na finalização do contrato por prazo de execução dos serviços 
a executar nas subáreas 2A, 2B e 2C do Projeto Jusante e na deliberação daquela 
contratada em não mais executar os serviços. 
 
Quanto ao sequenciamento das obras, a Chesf, através do setor jurídico de Paulo 
Afonso, solicitou dentro do Processo de Desapropriação daquelas terras, a concessão 
de força pública do Estado da Bahia para que, possa o Oficial de Justiça reintegrar na 
posse dos terrenos pela Chesf, e assim poder dar andamento às obras (Ver Doc 2), 
tendo o MM Juiz julgado procedente e expedido decisão para oficiar o Comandante da 
Companhia da Polícia Militar para apoio na ação de reintegração dos imóveis (Ver 
Doc3). 
 
Assim, se encontra em curso a contratação dos serviços remanescentes, e somente será 
dada a ordem de início dos serviços quando o Mandado for cumprido, de modo a 
minimizar os riscos de se reiniciar as obras e aquelas pessoas que se julgam 
beneficiárias venham a mover ações de ameaça ou de vandalismo, de forma a 
prejudicar o regular andamento dos trabalhos. 
 
Recomendação 2: Ultimar a entrega dos lotes pendentes aos respectivos reassentados, 
de modo a promover incremento de ritmo de serviços de desmatamento e retirada da 
vegetação, sem os quais não é possível a execução dos demais serviços de recuperação 
e construção de estradas do Projeto Jusante. 
 
Informação: A entrega dos lotes somente pode ser feita após a conclusão da 
implantação da infraestrutura de irrigação e do preparo do solo, serviços que estão 
pendentes de conclusão em 49 dos 227 lotes previstos para ser entregue. Os lotes que 
foram concluídos ainda no contrato anterior, das quadras 1 a 4 da Área 1 já foram 
entregues aos beneficiários, e se constitui um fator positivo para minar a adesão dos 
beneficiários ao grupo dos pretendentes que vêm provocando os atrasos, uma vez que o 
fato de parte já estar produzindo em seus lotes desperta o desejo de ver o seu também 
concluído. É provável que quando as obras forem reiniciadas, parte da população que 
ainda apoiava o grupo de pleiteantes, deixe de fazer, isolando aquele movimento e 
reduzindo sua capacidade de promover embargos nos momentos em que os homens da 
PMBA estiverem ausentes do local.”  
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##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Da documentação apresentada e das primeiras justificativas expostas, é possível efetuar 
os seguintes comentários: 
 
1) Sobre a entrega de lotes aos reassentados, o que tem impacto direto no cronograma 
dos serviços, sobretudo no que tange ao desmatamento das áreas de intervenção, 
verifica-se, pela planilha anexa, que oito reassentados (incluindo um espólio), dentre a 
totalidade de 41, ainda não receberam os terrenos a que têm direito; 
 
2) A justificativa é inequívoca ao afirmar que ainda se encontram pendentes de 
execução as estradas correspondentes às quadras hidráulicas de 10 a 18, embora não 
tenham sido detalhadas as causas desses atrasos nem apresentados os planos de 
recuperação dos respectivos cronogramas. 
 
3) As medições indicam que ainda são relevantes os impactos dos atrasos na entrega dos 
lotes aos reassentados, considerando, por exemplo, que os serviços de desmatamento, 
destocamento e limpeza ainda se encontra em 81,70% do total previsto. No mesmo 
sentido, os serviços de abertura de picada com largura de faixa de 3m ainda se encontra 
com percentual de implantação de 53,20%. 
 
Com base nas justificativas ao Relatório Preliminar, é possível tecer os seguintes 
comentários: 
 
a) De fato, a realidade da execução das obras num contexto de conflitos envolvendo 
pretensos beneficiários que não se enquadram nos critérios definidos pelo Programa da 
Chesf é um problema que demanda outras providências além da contratação do 
remanescente do objeto do contrato que ora se rescinde. 
 
b) Tendo verificado que os lotes não podem ser entregues senão com a adequada infra 
estrutura de irrigação e drenagem prontas, há que se considerar que a recomendação 
inicialmente proposta deve ser alterada, de modo que é preciso agilizar aqueles serviços, 
como condição prioritária para a sua entrega definitiva. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Elaborar Plano de Ação com vista a buscar a contemporaneidade da 
emissão da Ordem de Serviços da nova contratação com o efetivo cumprimento do 
mandado judicial para cumprimento da reintegração de posse, através do auxílio de 
força policial. 
 
Recomendação 2: Elaborar plano de recuperação de cronograma das obras de 
construção e recuperação de estradas do Projeto Jusante, com ênfase nos serviços de 
implantação da infraestrutura de irrigação e preparo do solo, de modo a permitir a 
agilização na entrega dos lotes pendentes aos respectivos reassentados. 
 
 
3.1.1.3 INFORMAÇÃO 

 
Inexigibilidade de licitação - Substituição de Sistema Digital de Supervisão e 
Proteção de Subestação de 500 KV. 
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Fato 

 
Procedeu-se à análise do processo de inexigibilidade de licitação CD-1.92.2013.1950, 
tendo em vista a contratação direta de empresa com experiência e capacidade técnica 
para substituição do Sistema digital integrado de comando denominado SPACE 2000 
para a Subestação Quixadá, de tensão nominal 500 KV. 
  
Conforme CI – DOMC – 011/2013, de 27/2/2013, a área técnica responsável informou 
ao Departamento Jurídico o seguinte: 
 
“De acordo com a informação da ALSTOM na citada proposta, os equipamentos 
(hardware e software) do Sistema SPACE 2000 estão obsoletos e fora de linha de 
fabricação, inclusive não há mais garantia técnica e/ou comercial devido à antiguidade 
do contrato (11 anos) e peças sobressalentes para manutenção do Sistema SPACE 
2000.  
 
Sob o aspecto da manutenção e operação, consideramos a situação grave tendo em 
vista que os referidos dispositivos já apresentaram falha de funcionamento que 
evidenciam sinais visíveis de fim de vida útil com risco eventual de atuações indevidas 
e desligamento das linhas de 500 KV, por conseguinte, eventual pagamento de 
Parcelas Variáveis até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) da receita anual 
permitida para a função de transmissão, transformação e compensação de reativos. 
(grifos nossos) 
 
Ademais, a área técnica elencou nuances específicas a respeito do mau funcionamento 
de alguns componentes de circuitos de pátio das subestações, bem como dos sistemas de 
supervisão e comando de equipamentos eletromecânicos, na Subestação Quixadá, a 
exemplo do que segue: 
 
a) perda de comunicação de dados da EPA (“Enhanced Performance Architecture”), de 
monitoramento dos serviços auxiliares, com prejuízos para a confiabilidade do sistema 
digital, bem como para o funcionamento de comandos dos principais equipamentos da 
SE Quixadá; 
 
b) a EPA que monitora o reator correspondente ao terminal 05E1 apresentou perda de 
comando e supervisão quando da ocorrência de perturbações no sistema em 11/8/2010, 
às 13h, bem como suas leituras nos níveis 1, 2 e 3. 
 
c) As EPAs que monitora a Linha de Transmissão LT Quixadá/Fortaleza, tensão 500 
KV, no terminal 05V5, tem apresentado problemas desde a energização da instalação de 
transmissão, seja de perda de comunicação elevada intercaladas com períodos normais, 
seja de perda completa de comunicação após o desligamento da LT QXD/FDZ; 
 
c) As EPA’s que monitoram a Linha de Transmissão Quixadá/Milagres, de tensão 
nominal 500 KV, no terminal 05V3, bem como os barramentos de 500 KV e o disjuntor 
15D1 de mesma tensão, ainda não apresentaram problemas de comunicação com os 
respectivos sistemas de comando e supervisão, entretanto, a equipe técnica alertou para 
o iminente aparecimento de problemas técnicos similares; 
 
d) Inexistência de reserva técnica para o inversor de 4 KV na sala de comando, bem 
como para os conversores de 1 KV na sala de relés. 
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Por fim, a área técnica ressaltou que “o estado atual do sistema digital da SE QXD é 
crítico e que se não for substituído de forma imediatas poderá haver um colapso total 
do controle da SE Quixadá colocado em risco a estabilidade e integridade do Sistema 
Interligado Nacional – SIM”. (sic) 
 
Tomando como referencial a data de 11/8/2010, em que já se visualizavam problemas 
de confiabilidade do sistema digital até então presente na subestação Quixadá/CE, de 
tensão 500 KV, e considerando todas as observações de ordem técnica ora aduzidas, foi 
a Chesf arguida sobre as razões pelas quais somente em 27/2/2013 foi enviado ao 
Departamento Jurídico a consulta a respeito da legalidade do procedimento de 
contratação direta em epígrafe, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201407945/12, 
de 27/6/2014. 
 
Há que se ressaltar ainda que os procedimentos de análise da compatibilidade da 
proposta técnica da ALSTOM GRID ENERGIA LTDA., CNPJ nº 05.356.949/0008-19, 
de 31/12/2012, somente foram encerrados com a formalização do instrumento 
contratual em 28/08/2013, a saber, o CTNI 92.2013.1950.00, no valor de R$ 
1.988.933,72. 
 
Em resposta a Chesf emitiu justificativas por meio do correio eletrônico, em mensagem 
de 03/7/2014, nos seguintes termos: 
 
“Visando atender aos questionamentos da CGU, contidos na Solicitação de Auditoria 
SA-201407945/12, referente ao processo de inexigibilidade de licitação CD-
1.92.2013.1950, que trata da contratação direta de empresa com experiência e 
capacidade técnica para substituição do Sistema Digital integrado de comando 
denominado SPACE 2000 para a Subestação Quixadá, informamos:  
 
1. No período entre a ocorrência da perturbação verificada no sistema em 2010 até a 
definição da solução final, a equipe da Chesf analisou várias opções técnicas de 
engenharia, uma vez que tratava-se de um problema complexo. Com o decorrer do 
tempo, a medida em que o problema reincidia com maior frequência, foi se elevando o 
nível de prioridade para a adoção de uma ação mais abrangente.  
 
Durante as análises foram mantidos contatos com o fornecedor do Sistema Digital 
SPACE 2000, porém o processo de aquisição e transferência de tecnologia ocorrido 
entre as empresas Areva, Schneider e Alstom dificultou sobremaneira os entendimentos. 
Somente em 2012 é que conseguimos aprofundar, com a Alstom, as análises e definir 
um escopo geral para a solução.  Diante da nova situação apresentada, resolvidas as 
questões de engenharia, a área técnica encaminhou o processo para contratação por 
inexigibilidade de licitação.  
Conforme o normativo da Chesf, um processo de inexigibilidade requer consulta 
jurídica com justificativa técnica e de preço. Assim, no final de 2012 foram realizadas 
reuniões e inspeções na subestação de Quixadá visando levantamento de necessidades 
de materiais e equipamentos para elaboração de documentos detalhados. Em janeiro 
de 2013, a Asltom entregou a proposta final e em fevereiro a área técnica da Chesf 
concluiu a especificação técnica e formatou a consulta jurídica.  Finalmente, após 
análise e aprovação gerencial, foi encaminhada a consulta ao Departamento Jurídico 
Chesf.  
 
Ressalta-se que várias soluções técnicas de manutenção foram implantadas, entre 2010 
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e 2012, visando minimizar os problemas existentes, bem como ações para aumentar a 
vida útil deste Sistema Digital.  
 
2. Entre o recebimento da proposta final, em janeiro de 2013, e a assinatura do 
instrumento contratual em 28/08/2013, foi necessário cumprir as diversas etapas 
existentes no processo de contratação de serviço.  
 
Os principais itens neste processo foram:  
 
28/01/2013: a Areva enviou proposta com data 31/12/2012;  
Fev - Mar/2013: a área técnica de engenharia procedeu a análise de proposta, 
confirmação da solução técnica, análise de custos, solicitação de esclarecimentos e 
formatação da consulta jurídica;  
 
25/03/2013: foi solicitado o parecer do jurídico após análise gerencial envolvendo a 
diretoria;  
 
11/04/2013: foi recebido o parecer do jurídico com o de acordo;  
Abr - Ago/2013: formatação e realização do processo de licitação pelos órgãos de 
suprimento, nivelamentos com o proponente, emissão e conferência de toda 
documentação, cronogramas, ajustes e formalizações legais;  
 
22/07/2013: a Alstom emitiu o Plano de Saúde e Segurança; 
 
13/08/2013: a Divisão de Segurança aprovou o PSS; 
          
28/08/2013: aprovação pelas diretorias e assinatura do contrato pela Alstom e Chesf.”  
 
Diante de todo o exposto, consideramos pertinentes as justificativas apresentadas. 

  
##/Fato## 

3.1.2 FORMALIZAÇÃO LEGAL                             

3.1.2.1 CONSTATAÇÃO 

 
Adoção de providências insuficientes para agilização do licenciamento ambiental 
das Linhas de Transmissão Eunápolis - Teixeira de Freitas II, C1 e C2, bem como 
sobreposição de serviços entre os escopos definidos em contratos para o 
licenciamento ambiental. 
 
Fato 

 
Em exame ao espelho de consulta extraído do Sistema de Compras e Contratações – 
SICC, utilizado para auxiliar o gerenciamento dos contratos de serviços e de 
suprimentos no âmbito da Chesf, verificou-se a existência de dois instrumentos 
contratuais vigentes, tendo em vista a execução de estudos para o licenciamento 
ambiental da Linha de Transmissão Eunápolis – Teixeira de Freitas II, circuitos 1 e 2, 
conforme quadro a seguir: 
 
 

Contrato Empresa Objeto Vigência Valor 
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CTNI922008710000 CONSPLAN - 
CONSULTORIA E 
PLANEJAMENTO 
LTDA 

Licenciamento ambiental da 
LT 230 kV 
Eunápolis/Teixeira de 
Freitas 

24/9/2009 a 
24/8/2014 

806.476,12 

CTNI922009370000 CNEC 
WORLEYPARSONS 
ENGENHARIA S/A 

Elaboração dos Estudos 
Ambientais da LT 230kV, 
Eunápolis – Teixeira de 
Freitas - BA. 

25/8/2014 a 
13/10/2014 

1.257.696,00 

 
 
Ocorre que, quando da auditoria de avaliação da gestão do exercício de 2011, a CGU 
apontou irregularidades nos procedimentos de gestão de suprimento de bens e serviços, 
em face da manutenção de contratações distintas para a realização de estudos na mesma 
área, sob influência da LT Eunápolis/Teixeira de Freitas II, primeiro e segundo circuitos 
(C1 e C2), com sobreposição de serviços. Tal constatação foi registrada sob o nº 4.1.4.1, 
no Relatório de Auditoria nº 201203825. 
 
Ademais, da leitura das pastas da licitação na modalidade Concorrência CN-
1.92.2013.0760.00, que teve por objeto a contratação da construção da LT Eunápolis – 
Teixeira de Freitas II, circuitos 1 e 2, verificou-se que a Chesf, por meio da Decisão de 
Diretoria – DD nº 43.05/2012, de 15/10/2012, determinou o processamento da referida 
licitação somente até a etapa concernente à homologação, ou seja, até antes da obtenção 
da Licença Prévia para o empreendimento de transmissão. 
 
Constatou-se ainda a existência de liame celebrado em 8/3/2013, tendo em vista a 
prestação de serviços de suporte técnico e escritório na fiscalização da construção da 
Linha de Transmissão Eunapólis/Teixeira de Freitas II - C1/C2, de tensão nominal 230 
kV, no valor de R$ 2.170.501,43. 
 
O Contrato de empreitada CTNI 92.2013.0760.00 foi formalizado em 30/12/2013, 
representando o liame jurídico negocial firmado entre a Chesf e a Tabocas Participações 
e Empreendimentos S/A, CNPJ nº 03.130.160/0001-43, no valor de R$ 58.995.000,00 
(cinquenta e oito milhões, novecentos e noventa e cinco mil reais). O prazo para 
conclusão dos serviços de construção da LT Eunápolis/Teixeira de Freitas II, C1e C2, 
bem como elaboração do projeto como construído, foi fixado em 300 dias, contados da 
expedição da Ordem de Início dos Serviços – OIS, e 450 dias de vigência, contados da 
assinatura do respectivo instrumento. 
 
Diante do exposto, por meio de solicitação de auditoria nº 201407945/12, de 27/6/2014, 
o Departamento de Meio Ambiente foi destinatário de arguição no sentido de que 
fossem disponibilizadas informações sobre os seguintes aspectos dessas contratações: 
 
a) eventual adoção de providências a respeito do atendimento à recomendação da CGU 
com relação à equalização dos objetos dos contratos de consultoria em licenciamento 
ambiental da LT Eunápolis – Teixeira de Freitas II, C1 e C2, considerando que desde o 
último procedimento de certificação da auditoria interna, em abril de 2013, tal comando 
restou ainda pendente de implementação; 
 
b) existência de levantamentos a respeito da ocorrência de sobreposição de serviços 
entre os dois contratos e, caso tenham ocorrido pagamentos em face de produtos em 
duplicidade, da adoção de medidas para o devido ressarcimento; 
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c) justificar a contratação de serviços de apoio à fiscalização da Chesf anteriormente à 
expedição da Ordem de Início dos Serviços – OIS, bem como sem comprovação da 
expedição, pelo órgão competente, da licença ambiental prévia para o empreendimento 
de transmissão; 
 
d) andamento do processo de licenciamento ambiental da LT Eunápolis Teixeira de 
Freitas II, C1 e C2, apresentando detalhamento sobre as etapas ou fases já concluídas 
dos estudos ambientais pertinentes e aquelas que ainda se encontram pendentes de 
realização; 
 
e) Se já foram expedidas as licenças ambientais prévia (LP) e de instalação (LI) para o 
empreendimento; 
 
f) Se já foi expedida a Ordem de Início de Serviços – OIS para o objeto do CTNI 
92.2013.0760.00. 
 
 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Ausência de adoção de providências quanto à existência de dois contratos para 
consultoria técnica no licenciamento ambiental da LT Eunápolis Teixeira de Freitas II, 
C1 e C2, com os mesmos objetivos. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio da CI – DMA nº 25/2014, de 9/7/2014, a Chesf apresentou os seguintes 
esclarecimentos, em resposta à arguição da Solicitação de Auditoria nº 201407945/12: 
 
“Com relação aos procedimentos de equalização dos contratos de licenciamento 
ambiental das LTs Eunápolis – Teixeira de Freitas II, C1 e C2, informamos que 
estamos em fase de conclusão de ajustes de contas com a CNEC WorleyParsons, para 
posterior encerramento do contrato.  
 
Com relação ao contrato da CONSPLAN, informamos que estamos com documentos 
para analisar e formalizar aditivo contratual, cujo objeto será a execução dos serviços 
de consultoria ambiental para os dois circuitos da citada linha. Entretanto, a ideia 
seria inicialmente encerrar o contrato com a CNEC para posterior assinatura de 
aditivo contratual com a CONSPLAN. 
 
Em paralelo ao encontro de contas contratual, a CNEC apresentou pleito de 
reequilíbrio econômico-financeiro (referente à mobilização de sua equipe durante o 
período que se estava aguardando a emissão de licença prévia pelo órgão ambiental), o 
qual foi analisado pela Comissão de Claim da Chesf em 11/02/2014, tendo a referida 
Comissão solicitado detalhamento e comprovação de gastos. Assim, em 20/03/2014, 
por meio da CE-DEMT-041/2014 (Anexo 1) a CNEC foi informada da necessidade de 
detalhamentos do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro. 
 
Como a Chesf não obteve resposta, a solicitação foi reiterada através da CE-
DEMT075/2014, de 30 de junho de 2014 (Anexo 2). Assim, as informações solicitadas 
estão sendo aguardadas para que o pleito volte a ser analisado pela Comissão do 
Claim. 
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b) Foi realizado levantamento a respeito de sobreposição de serviços entre os dois 
contratos. Como na ocasião do referido levantamento, em novembro de 2012, a Chesf 
só havia pago 35% do valor do CTNI-92.2008.7100.00 (Consplan) e 23,3% do valor do 
CTNI-92.2009.3700.00 (CNEC), as atividades em sobreposição serão subtraídas dos 
pagamentos a serem realizados na ocasião do encontro de contas com a CNEC e no 
aditivo com a Consplan. 
 
c) A contratação do serviço citado neste item não é de responsabilidade do 
Departamento de Meio Ambiente – DMA. 
 
d) Foram realizados os estudos de impacto ambiental para obtenção da Licença Prévia 
(LP), assim como foram atendidas as condicionantes da LP para solicitação da Licença 
de Instalação (LI). Atualmente, o órgão ambiental encontra-se analisando a solicitação 
de LI. A tabela abaixo apresenta as fases do licenciamento ambiental. 
 
Processo de licenciamento 
ambiental 

LT Eunápolis – Teixeira de 
Freitas II, C1 

LT Eunápolis – Teixeira de 
Freitas II, C2 

Licença Prévia Portaria INEMA 4262, de 10 de 
janeiro de 2013 

 

Licença de Instalação Solicitada através do Processo 
nº 
2014.001.000001/INEMA/LIC-
0001, de 02 de janeiro de 2014 

Solicitada através do Processo 
nº 
2013.001.002443/INEMA/LIC-
02433, em 17/12/2013 

Licença de Operação A ser solicitada A ser solicitada 

 
 
e) Foram emitidas as seguintes licenças prévias: 
- LT 230 kV Eunápolis - Teixeira de Freitas 11, C1: Portaria INEMA 4262, de 10 de 
janeiro de 2013, com validade até 10 de janeiro de 2018 (Anexo 3); 
- LT 230 kV Eunápolis - Teixeira de Freitas 11, C2: Portaria INEMA 4161, de 10 de 
janeiro de 2013, com validade até 10 de janeiro de 2018 (Anexo 4). 
 

Através do Processo no 2014.001.00001/INEMA/LIC-0001, de 02 de janeiro de 2014 
(Anexo 5), foi solicitada a LI para o Circuito I da LT 230 kV Eunápolis - Teixeira de 
Freitas 11. Já para o Circuito 2 da referida LT, a LI foi solicitada através do Processo 
no 2013.001.002443/INEMA/LIC-02433 em 17/12/2013 (Anexo 6). 
 
f) Assim como o item “c”, esse serviço não é de responsabilidade do Departamento de 
Meio Ambiente – DMA.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
É digno de nota, a partir da análise das justificativas do Departamento de Meio 
Ambiente da Chesf, o tempo decorrido entre a emissão da Licença Prévia da LT 
Eunápolis – Teixeira de Freitas II, C1 e o protocolo do pedido de licenciamento de 
instalação – LI no INEMA/BA, qual seja, de quase um ano. 
 
Nesse particular, diversos foram os condicionantes relacionados no documento da 
Licença Prévia expedida com base na Portaria INEMA 4262/2013, publicada no Diário 
Oficial do Estado da Bahia em 10/1/2013, com validade até 10/1/2018, dentre as quais 
há aquelas que não fazem parte do escopo dos serviços de consultoria em matéria de 
licenciamento ambiental de se incumbem atualmente a CNEC e a CONSPLAN. 
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Nesse sentido, os condicionantes previstos nos incisos I e II, exemplificativamente, não 
são de competência das consultorias ambientais, mas de divisões administrativas da 
própria Chesf, uma vez que se tratam do fornecimento das autorizações de passagem 
dos posseiros e proprietários cujas terras serão atravessadas pelas instalações de 
transmissão, bem como do projeto básico de implantação do empreendimento. De outro 
modo, fazem parte do escopo dos serviços de consultoria em tela, por exemplo, a 
apresentação dos planos e programas para os meios físico, biótico e socioeconômico, 
como o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD.  
 
Dessa forma, para entrega dos produtos de responsabilidade das contratadas, de forma a 
cumprir parte dos condicionantes elencados na Licença Prévia, as consultorias levaram 
o interstício de praticamente um ano para que fosse possível a entrada do pedido de 
licença ambiental de instalação. Não há evidências de que a questão da sobreposição de 
esforços das duas empresas na execução das mesmas metas, inclusive na prestação dos 
serviços a que se referem os condicionantes da LP, tenha sido resolvido no exercício de 
2013, de maneira que tais fatos podem ter correlação com o tempo dispendido entre as 
duas licenças, a despeito de provável desperdício de recursos financeiros com a 
remuneração de ambas as contratadas. 
 
Portanto, as providências da Chesf no sentido de aguardar a CNEC a fornecer mais 
elementos para o reequilíbrio econômico-financeiro do seu contrato, sem que para o 
devido detalhamento tenha sido dado prazo definido, vêm impor condição impeditiva 
para a rescisão do referido liame. Se desse encerramento depender a formalização do 
aditivo com a CONSPLAN, os próximos passos para se proceder ao licenciamento 
ambiental do empreendimento podem sofrer novos atrasos significativos, considerando 
que a Chesf venha a ficar sem a devida assessoria técnica para promover o 
licenciamento da Linha de Transmissão em epígrafe. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Agilizar as providências necessárias ao encerramento do Contrato 
com a CNEC e celebração do termo aditivo com a CONSPLAN, de modo a ajustar em 
definitivo o escopo do contrato de consultoria para o licenciamento ambiental da linha 
de transmissão Eunápolis/Teixeira de Freitas II. 
 
 
3.2 CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO   

3.2.1 AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS        

3.2.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Deficiente processo de fiscalização, acompanhamento e análise das prestações de 
contas parciais do Convênio nº CVNE-92.2009.1480.00, celebrado com a Fachesf, 
para pagamento de despesas de saúde dos funcionários da Chesf. 
 
Fato 

 
A análise da documentação referente ao Convênio CVNE-92.2009.1480.00 identificou 
fragilidades da Estatal no que se refere à avaliação das prestações de contas parciais e 
ao acompanhamento/avaliação do instrumento, tendo em vista o que se segue: 
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a) Mensalmente, a Fachesf apresenta prestações de contas parciais, usualmente 
compostas dos seguintes documentos, dentre outros: 
a1) Extratos bancários. 
a2) Prestação de Contas das Despesas de Ambulatório. 
a3) Prestação de Contas das Despesas Administrativas. 
a4) Prestação de Contas da Rede Credenciada. 
a5) Prestação de Contas das Despesas de Seguro. 
a6) Anexos da prestação de contas, contendo Relatório de Execução Físico-Financeiro, 
Relatório de Execução da Receita e da Despesa, Relatório de Relação de Bens, 
Relatório de Conciliação Bancária e Relatórios de Pagamentos (consta que todas as 
informações exigidas nesse relatório são fornecidas por meio de demonstrativos 
detalhados, contendo todos os dados sobre os valores dos quais foram efetuados os 
pagamentos pela Fachesf, na condição de executora. Ou seja, não havia os documentos 
fiscais). 
  
b) Apesar de a Fachesf apresentar prestações de contas parciais referentes a cada mês de 
execução do convênio, consta da CI N.º DAH – 007/2014 que “A prestação de Contas 
deste convênio não é realizada por exercício (Parcial) e sim ao final do contrato...”. 
Dessa forma, a Chesf não emite Pareceres acerca das prestações de contas parciais. 
  
c) Questionada acerca dos mecanismos de acompanhamento/avaliação do Convênio, no 
exercício de 2013, a Chesf apresentou documentos eletrônicos que correspondem aos 
citados na alínea “a” desse item, ou seja, documentos produzidos ou disponibilizados 
pela Fachesf. Logo, não são documentos que evidenciem o acompanhamento/avaliação 
do instrumento por parte da concedente de recursos, no caso, a Chesf. 
 
 
Cabe destacar que se trata de instrumento de grande materialidade, com repasses acima 
de R$ 100.000.000,00 apenas no exercício de 2013, cuja execução reveste-se de 
criticidade, tendo em vista os achados constantes do Relatório da Auditoria Interna da 
Chesf (RA-AUD-17/2012, de 3/7/2012), dentre os quais se destacam: 
 
Item 4 da CA-OS-17/2012: Pagamentos de Despesas de Instrumento Contratual 
Anterior. 
 
Item 7 da CA-OS-17/2012: Pagamentos de Serviços Médico-Hospitalares – Ausência 
de Comprovação.  
 
Quanto a esse achado de auditoria, cabe destacar que foi feita recomendação para que a 
DAH realize exames periódicos sobre os comprovantes de despesas (documentos fiscais 
ou equivalentes) associados aos repasses autorizados à Fachesf. 
  
Itens 9, 10 e 14 da CA-OS-17/2012: Ausência de Detalhamento do Objeto/Plano de 
Trabalho – Custos diretos e indiretos; Serviços Ambulatoriais; e Seguro de Vida em 
Grupo. 
 
Item 13 da CA-OS-17/2012: Serviços Ambulatoriais – Ausência de Comprovação de 
Despesas/Documentos Fiscais ou Equivalentes. 
 
Item da CA-OS-17/2012: Serviços Ambulatoriais – Ausência de Comprovação de 
Despesas/Documentos Fiscais ou Equivalentes. 
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Diante de todo o exposto, evidenciam-se fragilidades no acompanhamento físico e 
financeiro do convênio, e que a Chesf aguarda a prestação de contas final para avaliar as 
despesas do instrumento, momento em que o total de gastos será superior a R$ 
400.000.000,00, bem como haverá despesas efetuadas 60 meses antes. 

  
##/Fato## 

Causa 

 
Deficiência nos processos operacionais no que tange ao acompanhamento, fiscalização 
e análise das prestações de contas parciais do Convênio nº CVNE-92.2009.1480.00. O 
Superintendente de Recursos Humanos, o Gerente da Divisão de Administração de 
Benefícios e a Gerente de Departamento de Administração de Recursos Humanos e 
Benefícios não implantaram rotinas com vistas a uma adequada fiscalização, 
acompanhamento e avaliação das prestações de contas parciais do Convênio nº CVNE-
92.2009.1480.00. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio da Correspondência Interna Nº DABE – 67/2014, de 3/7/2014, foram 
prestados os seguintes esclarecimentos: 
 
 
Em relação à alínea “a” do fato: 
 
“Resposta DABE: 
Mensalmente a Fachesf envia à DABE arquivos eletrônicos (DVD em anexo) contendo 
os documentos fiscais, referentes às despesas administrativas e de pessoal, e relatórios 
(em anexo), referentes às despesas médico-hospitalares. 
 
Com isso, os técnicos da DABE realizam a conferência por amostragem dos 
documentos fiscais contidos no DVD, que encontrando alguma não conformidade 
efetua questionamentos a área responsável pelo faturamento da Fachesf, cobrando 
eventuais ajustes. Posteriormente, a equipe técnica atesta o pagamento, com 
autorização do gerente da DABE. 
 
Nos relatórios contendo as despesas médico-hospitalares, os técnicos analisam os 
valores por prestador de serviço, realizando comparações com a média dos valores 
históricos, focando as maiores despesas por beneficiários. Quando encontrado algum 
desvio da média ou não conformidade, é solicitado esclarecimentos à Fachesf, cobrado 
eventuais ajustes. De modo semelhante, posteriormente, a equipe técnica atesta o 
pagamento, com autorização do gerente da DABE. 
 
Adicionalmente, esclarecemos que a Fachesf possui uma equipe com 13 empregados 
responsáveis pelo faturamento, análise das contas e conferência dos pagamentos das 
despesas médico-hospitalares, possibilitando uma apuração das informações com 
concisão.” 
 
 
Em relação à alínea “b” do fato: 
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“Resposta DABE 
 
Mensalmente são efetuadas análise de contas, pelo administrador do contrato Chesf, 
com conferência dos documentos e relatórios emitidos pela Fachesf, que atesta o 
pagamento total ou parcial da fatura, posteriormente autorizado pelo gerente da 
DABE. As conferências e análises são realizadas por dois técnicos, alternando em cada 
mês.” 
 
Em relação à alínea “c” do fato: 
 
“Conforme descrito no contrato do convênio, semanalmente a Fachesf envia as 
despesas médico-hospitalares, juntamente com o relatório de pagamento. Os técnicos 
através desses relatórios fazem a conferência do valor por prestador, habilitando o 
pagamento total ou parcial. Havendo dúvidas na análise dos relatórios, os técnicos 
solicitam esclarecimentos à Fachesf sobre os valores analisados. Procedimento 
semelhante é adotado com as despesas mensais administrativas e de pessoal, enviado 
em arquivo eletrônico (DVD).” 
 
Demais aspectos abordados no fato: 
 
“Esclarecemos que após recomendação da Auditoria Interna da Chesf, os itens 4 e 7 já 
foram adotadas medidas para não reincidência. Os demais itens estão em fase de 
regularização no novo convênio, firmado com Fachesf, vigente a partir de 28/07/2014.” 
 
Complementarmente, por meio da CI DAH nº 08/2014, a Chesf apresentou os seguintes 
esclarecimentos adicionais: 
 
“Item 3.2 – Analise do Controle Interno  

• Subitens “c2”, “d” e “e”: 

Posicionamento DABE - Como anteriormente abordado, reiteramos que a Chesf, 
através da Divisão de Administração de Benefícios – DABE realiza mensalmente a 
conferência e análise dos relatórios e contas, por meio de dois técnicos, 
alternadamente, com posterior aprovação do gerente da DABE e da gerência imediata, 
Departamento de Administração de Recursos Humanos e Benefícios - DAH. 

Como informado na última reunião, realizada no dia 11/08/2014, entre a Chesf e a 
CGU, complementamos que além dos documentos e relatórios de contas apresentados 
pela Fachesf, recebemos mensalmente os relatórios que resumem os pagamentos 
realizados com saúde, onde são identificadas as despesas por faixa de idade, por sexo, 
por titular ou dependente, por grau de parentesco, por tipo de prestador (com CNPJ, 
nome e valores de cada prestador), por localidade e por tipo de evento (dentista, 
médico, hospital, laboratório, radiologia). Além disso, são apresentados relatórios com 
o detalhamento dos valores pagos, distribuição per capita e uma listagem com as dez 
maiores despesas com prestadores de serviço, daquele mês, conforme relatórios 
anexos. Informações essas que consideramos detalhadas e bastante consistentes para 
ratificar a comprovação das despesas com o plano de saúde. 
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Como preocupação dos gestores da Chesf, quanto ao andamento dos serviços prestados 
e aplicação dos recursos, principalmente nas despesas médicas-hospitalares, já havia 
sido definido com a Fachesf a intensificação de ações específicas, em contas que 
apresentam os resultados mais expressivos, como por exemplo, a ampliação de perícias 
em hospitais, ações de medicina preventiva em determinado grupo etário, entre outras. 

Como parte dos resultados dessa demanda, foi adotada a emissão de relatório 
semestral, contendo os 20 (vinte) beneficiários de maiores custos e o resumo do 
acompanhamento das auditorias médicas (anexo). Essas as ações, além de 
disponibilizar o melhor tratamento aos seus pacientes, visam monitorar o uso eficiente 
dos recursos, apresentando resultados significativos na redução de despesas médicas 
para a Chesf. 

Em anexo, visando evidenciar as análises das despesas pela equipe técnica da DABE, 
também acrescentamos um email da área, enviada à Fachesf, requerendo 
esclarecimentos quanto à elevação dos valores registrados em algumas contas do mês. 

 

 

• Recomendações CGU: 

Posicionamento DABE - Como já informado na CI-DAH 067/2014, existe um processo 
de acompanhamento dos relatórios e análise de contas da Fachesf pela Chesf. Diante 
da recomendação da CGU, apresentamos um novo Plano de Acompanhamento, com as 
devidas melhorias que já estarão sendo aplicadas a partir de agosto/2014, no novo 
convênio (CVE-92.2014.1680.00), vigente a partir de 28/07/2014, que atenderão as 
recomendações da Auditoria Interna (subitem g). Adicionalmente, será implantada a 
emissão de relatórios internos que evidenciem as análises amostrais das informações 
recebidas pela Fachesf, realizadas pelos técnicos da DABE, posteriormente ratificados 
pelo gerente da área, bem como seja adotado o procedimento de solicitação amostral 
de cópias dos documentos fiscais (nota fiscal e/ou recibo) dos pagamentos dos 
prestadores de serviço, que serão devidamente evidenciados, atendendo ao subitem f. 

Por fim, vale ressaltar que a Fachesf também é auditada pela Auditoria Interna da 
Chesf em relação aos processos em que envolve a Chesf.” 

 
 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Dos fatos apontados e da manifestação do Gestor tecemos as seguintes considerações: 
 
a) As análises da equipe da CGU/Regional-PE objetivaram avaliar o tratamento dado 
pela Chesf às informações/documentações fornecidas mensalmente pela Fachesf. 
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b) Como concedente de recursos, compete à Chesf o devido acompanhamento, 
fiscalização e análise das prestações de contas parciais apresentadas. 
 
 
c) As novas informações/documentações apresentadas demonstram que as rotinas da 
Chesf, no que se refere às prestações de contas parciais apresentadas mensalmente, são: 
 
 
c1) Para as despesas com prestadores de saúde, que correspondem à maior parte do 
convênio, o Administrador autoriza a realização do repasse quando solicitado pela 
Fachesf e o Gerente da Divisão de Administração de Benefícios - DABE ou o Gerente 
do Departamento de Administração de Recursos Humanos e Benefícios – DAH dá o “de 
acordo” para a liberação da despesa. 
 
c2) Para as demais despesas (administrativas, seguros, etc.) há o ateste de que a 
cobrança realizada pela Fachesf está de acordo com o contrato que lhe deu origem, 
contendo a informação do valor cobrado, do glosado e do aprovado. Cabe destacar que 
nos meses avaliados, não houve glosa de recursos, bem como não há evidências de que 
seja feita alguma análise crítica acerca dessas despesas. 
 
d) Não foi fornecido nenhum relatório contendo as análises das despesas avaliadas por 
amostragem. 
 
e) De forma análoga, não foi fornecido nenhum relatório de análise das despesas com 
prestadores de saúde. 
 
f) A Fachesf não entrega cópia dos documentos fiscais (notas fiscais/recibos) dos 
pagamentos aos prestadores de serviços. 
 
g) Há recomendações relevantes da Auditoria Interna pendentes de atendimento. 
 
h) Em resposta ao Relatório Preliminar, a Chesf apresenta e-mails com tratativas acerca 
de questionamentos feitos à Fachesf. Entretanto, apesar dos questionamentos efetuados 
pela Chesf, novamente não foram apresentados relatórios produzidos pela Chesf 
(concedente de recursos) acerca das despesas. 
 
i) Em resposta ao Relatório Preliminar também foram apresentados relatórios 
produzidos pela Fachesf. Entretanto, não foi evidenciado que a Fachesf envie, 
mensalmente, as notas fiscais dos prestadores de serviço. 
 
j) A Chesf não avalia as notas fiscais referentes às despesas com prestadores de saúde. 
 
k) A Chesf entende que a entidade convenente, no caso a Fachesf, apresenta 
informações suficientes para a análise do convênio. Entretanto, no entendimento da 
CGU/Regional-PE, é fundamental a análise dos comprovantes de despesas, bem como a 
sua compatibilidade com o extrato bancário. 
 
Diante de todo o exposto, a equipe de auditoria mantém o entendimento quanto à falha 
referente ao acompanhamento, fiscalização e análise das prestações de contas parciais. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
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Recomendação 1: Elaborar Plano de Acompanhamento para o Convênio nº CVNE- 
92.2009.1480.00 (ou outro de objeto semelhante), a ser realizado sob a responsabilidade 
da Chesf, realizando exames periódicos que abordem os aspectos técnicos e financeiros 
do instrumento, tais como:  - Análise dos comprovantes de despesas (documentos 
fiscais ou equivalentes) associados aos repasses autorizados à Fachesf, bem como sua 
compatibilidade com os extratos bancários de todas as áreas de abrangência (despesas 
com prestadores da rede credenciada, administrativas e de seguros, dentre outras);  - 
Emita pareceres acerca das prestações de contas parciais da Fachesf, e não apenas ao 
final do Convênio.  
 
Recomendação 2: Providenciar a estrutura necessária, inclusive de recursos humanos, 
para a execução do Plano elaborado. 
 
 
 


